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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 
1850, ano da suspensão do tráfico de africanos, marco inicial das gran-
des tran~formações que se operam na fase de transição da Monarquia 
para a República. 

Uma das preocupações básicas do CH é a de oferecer aos professores 
e alunos das universidades instrumentos de trabalho indispensáveis ao 
bom re_ndimento do ensino e da pesquisa em alto nível, tais como biblio-
grafias criticas, guias, manuais, dicionários bibliográficos e demais obras 
de referência, geralmente descuidadas ou mesmo inexistentes em nossa 
historiog1afia. 

Ao mesmo tempo o CH está vivamente empenhado em desenvolver 
o treinamento e a formação técnica e profissional de nossos historiadores, 
com a convocação de estudantes universitários, como estagiários, para a 
preparação dessas obras, sob o planejamento e orientação de professores 
e pesquisadorrs 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 IndP.pendência, ao final do Segundo Reinado, no âmbito da Câmara 
aos Deputados. A parte relativa ao Senado, igualmente importante, será 
objeto de uma nova pesquisa, em estudos. 

O Clero no Parlamento Brasileiro, em 5 volumes, foi assim incor-
porado à série monumental dos Documentos Parlamentares, honrosa tra-
dição vinda do Império e continuada na Primeira República, e mesmo 



àepois de 1945, reativada em boa hora pelas últimas Mesas das duas Casas 
do Congresso Nacional, num movimento que teve decisivo e vigoroso 
impulso na ação do senador Petrônio Portella nas duas vezes em que 
presidiu o Senado Federal. 

A publicação de O Clero no Parlamento Brasileiro se deve, no en-
tanto, aos esforços conjugados de alguns homens de boa vontade, que 
aqui devem ser lembrados. Em primeiro lugar, ocorre o nome do Pro-
fPssor Américo jacobina Lacombe, como autor da iniciativa, que encon-
trou no Padre Fernando Bastos de Ávila, S. ]., o seu executor seguro, ao 
reunir uma equipe de jovens estudantes e pesquisadores, q•ue o auxiliaram 
r.a realização da difícil tare/a. 

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 
pelo seu antecessor, hoje no exercício do mandato de Governador do 
Estado de Pernambruco. 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. 

Organizado pela equipe do !BRADES - Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento - do Centro joão XXII!, sob a orientação do Padre 
Fernando Bastos de Ávila, S. ]., a editoração ficou a cargo do Centro 
de Estudos Históricos, da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

O 4.0 volume de O Clero no Parlamento Brasileiro compreende as 
legislaturas de 1843 a 1860, já agora sensivelmente diminuídas da pre-
sença de padres parlamentares. 

A partir da sexta legislatura, com os liberais no poder, assume a 
liderança dos debates o Cônego josé Antônio Marinho, cuja eloqüência 
já perde muito em vigor, devido à sua posição de governista, bem dife-
rente daquela em que se situava como oposicionista exaltado. 

A gravura da capa é reprodução do retrato do Cônego josé Antônio 
Marinho, de autor desconhecido, constante da 1.ª edição de sua obra: 
Historia do Movimento Politico, que no anno de 1842 teve lugar na 
Provinda de Minas Geraes, cuja folha de rosto é reproduzida de encontro 



ao frontispício deste volume. O exemplar foi cedido pelo Professor 
Américo jacobina Lacombe. 

O 5.0 volume da coleção será publicado em seguida, conforme con-
vênio celebrado entre a Câmara dos Deputados e a Fundação Casa de 
Rui Barbosa, para publicação desta série de Documentos Brasileiros. 

O 5.0 volume final conterá as legislaturas abrangendo os anos de 
1861 a 1889, quando se encerram as atividades do Parlamento Imperial, 
em virtude da queda da Monarquia. 

Além do índice de todos os assuntos versados pelos padres parla-
mentares, o vol•ume final da série conterá um dicionário biobibliográ-
fico, com o fim de facilitar a consulta de todos quantos se interessam 
pela participação do Clero na vida política, que longe de ser assunto 
perempto ou esgotado reveste-se da maior atualidade. 

Brasília - Rio de janeiro, novembro de 1979 

MÁRIO TELES DE OLIVEIRA 

Centro de Documentação e Informação 
Diretor 

FRANCISCO DE AssIS BARBOSA 

Centro de Estudos Históricos 
Diretor 





QUINTA LEGISLATURA 
(1843 - 1844) 

A Quarta Legislatura terminara dentro do prazo normal em 1841. 
Su:is últimas sessões foram tumultuadas, porque corria voz que as elei-
ções para a Quinta Legislatura seriam anuladas. De certo modo foi o 
que aconteceu. Com efeito, apenas começados os trabalhos, a Câmara 
foi dissolvida a 1.0 de maio. Foi dissolvida em 1842, porque a eleição 
feita em 1840, penúltimo ano da legislatura, fora um escândalo. "Elei. 
ções a cacete". Antônio Carlos, ministro do Império, queria, a todo 
transe, ter maioria liberal na legislatura. Só a 30 de dezembro reco-
meçaram as sessões preparatórias. Em compensação, no ano de 1843 
foram feitas duas sessões legislativas: a primeira de 1.0 de janeiro a 2 
d'e maio e a segunda de 3 de maio a 24 de outubro. Uma terceira sessão 
da mesma legislatura foi convocada para 3 de maio de 1844, mas logo 
a 23 de maio sobrevinha a nova dissolução. A Sexta Legislatura seria 
convocada a I.0 de janeiro de 1845 e funcionaria até 1847 inclusive. 

Participaram da Quinta Legislatura os seguintes membros d'o clero: 
pelo Ceará, o Pe. José da Costa Barros e o Pe. Antônio Pinto de Men-
donça, que no início de 1844 é substituído pelo seu suplente, o Pe. João 
Barbosa Cordeiro; pela Bahia, D. Romualdo Antônio de Seixas, que 
não participou dos trabalhos da Câmara; pelo Espírito Santo, o Pe. 
Manuel de Freitas Magalhães, que toma posse tardiamente, e vem a 
morrer poucos meses depois, a 15 de outubro de 1843; por Sergipe, Mons. 
Antônio Fernandes da Silveira. A maior representação é a de Minas 
Gerais, com os P."s Venâncio Henriques de Resende, João Antunes Cor-
reia, Antônio José da Silva, Manuel Júlio de Miranda e Joaquim Gomes 
de Carvalho. 

A figura do Pe. Henriques de Resende, já com larga experiência 
parlamentar, sobreleva-se de muito aos demais representantes do clero, 
nesta legislatura. Devem-lhe ser atribuídas quase 903 das intervenções 
do clero nesse período legislativo. É aliás durante esse período, já como 
deputado suplente por Minas Gerais, e não mais por Pernambuco, de 
onde era originário, que se consolida definitivamente sua posição con-
servadora. 

O clero, também nessa legislatura, participa nas discussões de quase 
todos os grandes temas levantados, entre os quais podemos destacar: o 
das relações com a Inglaterra e Estados Unidos, a lei eleitoral e agrá-
ria, esta associada ao problema da colonização, o Conselho de Estado, 
a incompatibilidade do clero para funções judiciárias, a questão dos 



bens das corporações de mão-morta e dos missionários italianos; a ques-
tão que se chamaria hoje de Previdência Social dos Servidores Públicos; 
a questão das jazidas diamantíferas e da reforma da Guarda Nacional. 

Continua a surpreender, nessa legislatura, a incrível lentidão do 
processo legislativo. Questões por vezes episódicas e estritamente pessoais 
arrastam-se interminavelmente em debates que quase sempre terminam 
pelo adiamento da questão. 

SESSÃO DE 1843 

43/1 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não estando provadas as irregularidades, vota contra o adiamento, 
apesar de sua conhecida severidade em matéria de eleições. 

É infenso à ingerência do poder nas eleições populares. 

"O poder tem muito que dar, tem muitos meios de adqui-
rir clientela, tem empregos, tem honras. Deixe pois ao povo 
o direito de ter representantes ele sua escolha". "Há muita 
gente que entende que o Governo é interessado em ter maio-
ria, passando por imbecil o Governo que perde nas eleições. 
Mas eu não sou desta opinião. A minha opinião é que se 
deixe ao povo o que é do povo". 

O Senado, por seu lado, já reconheceu o senador eleito por Sergi-
pe. É amigo do pretendente, não se deixando pois levar por ódio ou 
compaixão. 

7 de janeiro de 1843, t. 1, p. 107. 
N.&C. 

Em discussão o adiamento da verificação das eleições em Sergipe, 
fare à representação feita por Monsenhor Silveira, sobre irregularidades 
cometidas. É Monsenhor Silveira o pretendente do qual o Pe. Venâncio 
se diz amigo . 

43/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Justifica uma emenda ao requerimento pedindo informações sobre 
a extinção do Tratado de Comércio com a Inglaterra. 

"Eu não me deixarei arrastar por esse clamor público 
em uma opinião que amanhã pode mudar; eu não quero 
que se ataque a Inglaterra; não quero que se ataque a nação 
nenhuma do mundo; o que quero é que o Brasil seja um 
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gigante que possa brigar com o mundo inteiro. Mas en-
quanto houver nações mais fortes que nós, farão o que qui-
serem. Roussin não entrou aqui com morrões acesos para nos 
forçar, debaixo do bombardeamento, ao que quis a França?" 
[... ] "O mal todo é porque não somos ainda bastante for-
tes; somos um gigante pequenino! Façamos votos para que 
cresçamos; então disputaremos com a Inglaterra e com o mun-
do inteiro, de igual para igual; mas não é questão para agora." 

10 de janeiro de 1843, t. 1, p. 122-123. 
N. &:C. 

A Câmara aprovou um substitutivo de Carneiro de Campos. A nota 
do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros de 6 de setembro de 1842 
denunciou o tratado com a Inglaterra de 17 de agosto de 1827. Neste 
tratado, a Inglaterra conservara grande parte das vantagens obtidas no 
tratado com Portugal, assinado no Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro 
de 1810. Praticamente impedia a criação da indústria no país. Devia 
expirar em novembro de 1842. Mas depois de largas negociações com a 
Inglaterra, o Brasil, "querendo comprovar constantemente a sua mode-
ração e boa fé", condescendeu em deixá-lo em vigor até novembro de 
1844 (1). O fim deste tratado permitiu o início de nossa política pro-
tecionista. A Inglaterra para pressionar o Brasil, criara um imposto de 
63 soldos sobre o açúcar importado do Brasil, enquanto o de outras 
procedências pagaria 43 soldos. As tarifas brasileiras foram, assim, uma 
espécie de represália. Essas tarifas que têm o nome do ministro da Fa-
zenda, Manuel Alves Branco, 2.0 visconde de Caravelas, constituem um 
passo decisivo em nossa história econômica (2) • O Pe. Resende, como se 
vê, temia que a guerra econômica se transformasse em luta militar, o 
que não ocorreu então, nem nos lances que se seguiram. O episódio a 
que ele se refere, temendo que se repetisse, é um dos mais humilhantes 
de nossa história. Alegando prejuízos no bloqueio de Buenos Aires, a 
que procedemos na guerra pelo domínio do Uruguai com as Províncias 
Unidas do Prata, a França enviou ao Brasil uma esquadra sob o co-
mando do almirante Roussin que chegou ao Rio de Janeiro a 6 de ju-
lho de 1828, colocando-se em ordem de batalha. O marquês de Aracati 
(Oyenhausen), nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, exigiu do ple-
nipotenciário francês, marquês de Gabriac, que antes de encetar as ne-
gociações, a esquadra abandonasse a atitude hostil. Pactuou-se, então, 
em 21 de agosto, que até o fim de 1829 se liquidassem as indenizações 
reclamadas. Só então recebeu o imperador os oficiais franceses e retri-

(1) J.M. CARDOSO DE OLIVEIRA: Atos diplomáticos do Brasil, Rio, 1912, 
v. I, p. 106 e 130. 

(2) HEITOR FERREIRA LIMA: História político-económica e industrial do Brasil, 
S. Paulo, 1970 - Brasiliana, 347, p. 262. 

15 



buiu a visita, sendo recebido com todas as honras. Inflamou-se a opi-
nião pública, pretendendo que se exigisse a saída dos navios antes de 
entabolarem-se as negociações (3). 

Na sessão de 3 de fevereiro (Anais, 1, 499), Honório Hermeto Car-
neiro Leão recusou-se a remeter à Câmara as cópias da correspondência 
alegando que a propalação dos documentos poderia prejudicar o bom 
resultado das negociações. 

43/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Não se deve, sem provas, lançar labéus sobre os indi-
víduos da revolta, nem tampouco sobre aqueles que se arris-
caram para acabar com ela, principalmente quando há tanta 
gente que se não quer arriscar". "Mal haja quem suscita as 
guerras civis (numerosos apoiados) . [ ... ] Atacar uma vila que 
resistiu a ferro e fogo; nem sernpre se pode conter o furor 
dos soldados" (apoiados). 

12 de janeiro de 1843, t. 1, p. 155. 

N.&C. 

Os moradores de Silveiras, São Paulo, pedem indenização pelos sa-
ques e extorsões sofridos por parte da tropa legalista na repressão do 
movimento revolucionário de 1842. Discute-se a remessa do requerimento 
ao Governo para informações, ou seu estudo pela Comissão de Pensões. 
Inesperadamente o Pe. Resende assume uma atitude de justificativa da 
tropa governamental, sob o comando geral de Caxias. Quem diria que 
está falando um antigo revolucionário de Pernambuco em 1817! Decide-
se que a reclamação vá às Comissões de Fazenda e de Justiça Criminal. 

43/4 VENAKCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ainda sobre os abusos das tropas legalistas em Silveiras (São Paulo), 
entende que a Câmara nada pode fazer diante da petição não documen-
tada. Os prejudicados dirijam-se ao Governo. Se o oficial incriminado 
for declarado inocente, nada perderá sua reputação. Se for criminoso, 
o Governo o faça processar no foro militar, ou pelo cível. Se o oficial 
for reputado criminoso e o Governo nada providenciar, então caberá à 
Câmara proceder ao processo de acusação ao ministro. Quanto às inde-

(3) J. P. CALóGERAS: Política e."Cterior do Império, Rio, 1928. (Tomo especial 
da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) vol. II, p. 441. 
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43/5 

nizações, competem ao Judiciário (lei de 4 de outubro de 1831). Depois 
de ventilado o caso nos tribunais, cabe à Câmara mandar pagar os pre-
juízos. Cita um precedente relativo à revolução de 1824 em Pernam-
buco. 

"O Governo tem muito que fazer e não devemos tra· 
quejá-lo com negócio semelhante, com meras e simples ale-
gações." As partes recorram aos meios ordinários. 

18 de janeiro de 1843, t. 1, p. 265. 

N.&C. 

A argumentação é cabal. Mas como estamos distantes do ardor com 
que o orador verberava os abusos da autoridade poucos anos antes! 
O ministro da Guerra, presente, presta informações e diz que o coman-
dante legal foi submetido a Conselho de Guerra e que dará mais infor-
mações sobre os prejuízos. O parecer da Comissão pedindo esclareci-
mentos é aprovado. 

MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Ouvira a exposição de belas teorias e princípios de Governo. Na 
sua opinião, todas elas não passam ele uma 

"sátira a mais perfeita que se pode fazer a todos os governos 
do mundo, [... ] quanto mais ao Brasil, nação jovem que já 
percorreu um grande caminho na senda da prosperidade, mas 
que muito maior caminho deve ainda percorrer, para che-
garmos um dia a esse termo de felicidade, se tivermos juízo, 
se aprendermos na experiência; se pudermos moralizar nossos 
costumes, modificar nossas idéias, lá chegaremos um dia a esse 
termo de felicidades para que a Providência parece que des-
tina este abençoado torrão que nos viu nascer." 

Passando à matéria em discussão, discorda da emenda que mandava 
substituir, na resposta à Fala do Trono, o termo "rebelião" pelo termo 
"acontecimentos". 

Se houve de fato rebelião em Minas e São Paulo, por 
quais escrúpulos não usaremos a palavra própria? Para não 
prevenir os juízos? Mas não usá-la, também previne os juízes 
a favor dos rebeldes: "se depois de examinados os fatos, co-
nhecermos que não houve rebelião, o que não será possível, 
nenhum mal faz que essa palavra vá na resposta à Fala do 
Trono; não é essa palavra que há de condenar os rebeldes." 
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A resposta foi censurada por não aludir à lei das eleições nem à 
dissolução da Câmara. Não acha justa a censura. A resposta não pode 
referir-se a todos os problemas, porém só aos mais urgentes e, quanto à 
dissolução, é um caso consumado, cuja explicação foi dada pela Coroa 
no próprio decreto de dissolução: 

"O Governo dissolveu a Câmara, e dissolveu-a antes dela 
ter trabalhado; dissolveu não sei por quê, nem quero saber; 
dissolveu-a porque a podia dissolver, dissolveu-a por essa alu-
vião de disparates que houve nas eleições. Ora, que apelo 
pode haver nesse caso para a Câmara dos Deputados? Se nós 
dermos apoio ao Governo nas medidas que nos pedir, damos-
lhe um voto de confiança, mas se lhe negarmos esse voto nem 
assim está justificada a opinião passada; mas o que se poderá 
dizer é que o Ministério atual não merece a nossa confiança; 
mas isso não importa a sanção daquele ato que já foi con-
sumado, e do qual já a nação conheceu e decidiu". Censura-
se a dissolução por ter sido prévia. A Constituição não exclui 
esse caso, e os atos do Poder Moderador não estão sujeitos 
à Assembléia. Nada prova que a Assembléia só pode ser dis-
solvida depois de instalada. Se depois de constituída, o mo-
narca se recusasse a vir instalá-la? "Neste caso a minha opi-
nião singular era que a Assemb1éia trabalhasse, porque estava 
constituída, pois o ato da instalação é de mera formalidade, 
que nenhuns poderes dá à Assembléi.a, os quais já tinha rece-
bido do povo. Portanto, Sr. presidente, não sei em que se 
funda o nobre deputado que deixou entrever que a dissolu-
ção só podia ser depois de instalada a Câmara, e note-se mais 
que essa Câmara dissolvida já tinha feito ver ao Governo que 
ela se achava constituída." 

Defende o Governo da acusação 

"de ter seguido a carreira das reações", demitindo empregados 
honrados: "eu não quero que o Governo tire o pão ao empre-
gado honrado (apoiados) ; mas o nobre deputado sabe com 
que entraves se achará um Governo quando as rodas inferiores 
não acompanharem os movimentos das rodas superiores; não 
poderá por certo fazer a felicidade do país; há de acabar, há 
de suicidar-se." 

Repele também a acusação de que o Governo perseguiu a imprensa: 

"Realmente a perseguição da imprensa em um país livre 
é de certo um atentado de primeira ordem (apoiados). Mas, 
segundo as notícias que tenho, segundo o que ouvi dizer na 
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minha província, e mesmo pelo que lia, sei que a imprensa 
esteve sempre o mais desalmada possível, que até o Governo 
era acusado de frouxo e de inepto por não trazê-la ao seu 
verdadeiro ponto." 

Não julga outrossim fundada a acusação de que o Governo não tem 
prevenido as rebeliões. Por outro lado, entretanto, o Governo também 
é acusado cfe arbitrariedades preventivas: 

"Suponha-se que o Governo tinha uma denúncia, que 
neste ou naquele lugar havia um clube, que se tramava con-
tra a segurança pública, e que para prevenir o mal lançava 
ele mão de medidas fortes e enérgicas; supunha-se que por 
este motivo não se realizava a rebelião: como não havia de 
ser acusado o Governo? Com que se poderia ele defender?" 

Cita o caso da Assembléia de São Paulo enviando a célebre men-
sagem dos "mandis". Refere-se a seguir às críticas feitas ao Governo, 
por ter aceito a prorrogação por mais üois anos do tratado com a Ingla-
terra. A verdade é que o ministro dos Estrangeiros não tinha outra alter-
nativa. Falou-se aqui que seria 

"melhor a guerra, porque uma nação sem honra não pode 
viver." 

Concorda com o princípio, mas nega que esteja em jogo a honra 
nacional e não uma questão de interpretação: 

"Dispor o Governo para uma guerra antes do que con· 
sentir nisto, seria o maior dos flagelos. Nós devemos falar 
com franqueza ao povo brasileiro; nós não estamos no estado 
de ter uma guerra com a Inglaterra, nem com nação alguma 
do mundo enquanto estivermos divididos como estamos; te· 
nhamos juízo, cuidemos de nós, das nossas cousas. Não pen. 
sem os nobres deputados que me excedem no amor da pá-
tria (apoiados), não, se houver um caso de ofensa nacional, 
hão de me achar na estacada pronto a concorrer com o meu 
voto para quanto puder desgravar a nação; mas sem chegar 
a este caso, julgo que o Governo obrou com prudência." 

Refere-se à guerra da Cisplatina: 

"O que conseguimos? Um lagar de sangue, uma infâmia 
nas páginas de nossa história, comprada com muitos milhões 
de cruzados! Há quantos anos lutamos com o Rio Grande? 
Quantos temos lutado com outras províncias que se têm 
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sublevado? E é neste estado que o Governo devia preferir ou 
aceitar uma guerra? Só no caso de perigar a honra nacional". 
Foi dito que a Inglaterra devia respeitar o pudor público: 
"Respeitou-se o pudor público quando se fez a guerra à Chi-
na? O celeste império tinha quebrantado algum tratado? Ti-
nha feito algum mal à Inglaterra? O seu crime não foi uni-
camente por não querer ser envenenado?" 

Rebate a afirmação de outro deputado, segundo o qual a rebelião 
já tinha acabado em Santa Luzia: 

"Em Santa Luzia correu o sangue brasileiro; mas correu 
o sangue de quem? Dos pobres desgraçados; os chefes estão 
atrás da cortina, não apareceram no campo de combate; mui-
tos estão desfrutando ainda os seus empregos; alguns dos que 
foram presos têm sido soltos (pela onipotência dos juízes), 
estão as suas idéias em vigor. " 

Perora insistindo na necessidade do Governo ser forte, sem oscila-
ções. Está disposto a apoiar o Ministério, mas é preciso que este se de-
clare: 

"se deseja retirar-se que o declare francamente." 

19 de janeiro de 1843, t. I, p. 293-297. 
N.&C. 

É a estréia oratória do Pe. Miranda, que se revela de saída bom 
orador, na posição de um conservador, defendendo o Governo, de modo 
sensato. As acusações a que responde tinham sido formuladas em inter-
venções anteriores, especialmente por Nunes Machado e Carneiro da 
Cunha. O projeto de resposta à Fala do Trono fora apresentado na 
sessão de 5 de janeiro, por Rodrigues Torres, redator da Comissão en-
carregada de preparar o texto (Anais, l, 69). A passagem cuja emenda 
o Pe. Miranda rejeita é a que dizia: "A rebelião que apareceu em São 
Paulo e Minas é um novo crime dos inimigos da ordem social" [ ... ] 
Contra a pretendida renovação do tratado com a Inglaterra, o Pe. Ve-
nâncio, no ano anterior, pronunciara-se com a maior veemência, falando 
inclusive em honra nacional. Curioso que agora, quando a renovação 
foi consumada, não faz ouvir sua voz de protesto. A referência à China, 
feita pelo Pe. Miranda, reporta-se à ignominiosa guerra chamada do 
ópio, na qual a Inglaterra, a tiros de canhão, abrira as portas do celeste 
império ao comércio da droga. A guerra fora encerrada no ano anterior, 
1842, com o Tratado de Nanquim, em termos os mais humilhantes para a 
China. As sugestões feitas pelo Pe. Miranda quanto à resposta à Fala 
do Trono foram acolhidas no texto definitivo (Anais, l, 580-581). 
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43/6 

A delegação dos deputados de São Paulo não foi sequer recebida 
pelo imperador. 

Quanto às rebeliões ocorridas em Minas e São Paulo, ambas foram 
vencidas por Caxias. A revolução de 1842 contra a dissolução da Câ-
mara rompeu em São Paulo (Sorocaba) e Minas. Terminou com o com-
bate de Santa Luzia. 

A Câmara eleita em 1840 sob o comando de Antônio Carlos, que 
não se caracterizava pelo critério, fora escandalosamente fraudada. Fo-
ram as famosas "eleições a cacete". O Ministério de 1841 era franca-
mente conservador e sob a alta e culta orientação de Paulino de Sousa, 
iniciara um movimento centralizador, mas não poderia governar em 
1842 com aqueles deputados. Daí a "dissolução prévia", antes de ter a 
Câmara se manifestado sequer contra o Governo. "Foi um erro", diz 
Calmon ('). "Talvez o maior do reinado", a frase é do próprio imperador. 

O ato foi provocado por uma representação da Assembléia paulis-
ta, trazida por Vergueiro, em linguagem que irritou o imperador pela 
insolência, o que não é de admirar porque a redação era de Antônio 
Carlos. 

O termo "mandis'' ou é um lapso tipográfico ou talvez uma gíria 
do tempo (S). José Antônio Soares de Sousa, o maior conhecedor dessa 
época, também não conhece o termo. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contrário a um pedido de informações apresentado por Urbano Sa-
bino Pessoa de Melo a respeito de um abuso de autoridade cometido 
por um oficial de marinha. Não entra no exame do caso que "a ser 
verdadeiro é horrendo". Mas sobre ele já se ponunciara a justiça militar, 
absolvendo o oficial culpado. Por isso desculpa o presidente da Provín-
cia de Pernambuco que confiara a esse oficial o comando de uma es-
cuna em viagem para a Corte. 

21 de janeiro de 1843, t. 1, p. 309. 
N. &:C. 

O fato é descrito com cores negras pelo autor do requerimento, 
Nunes Machado. Mas o Pe. Venâncio fecha-se no formalismo jurídico. 
O presidente de Pernambuco era o barão da Boa Vista. 

O pedido é aprovado. 

(4) História do Brasil. Rio, José Ol}mpio, 1959, vol. 5, p. 1639. 
(S) AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA, Novo Diciondrio, Rio, Nova FroB· 

teira, /sd/, p. 882. 
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43/7 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pela urgência requerida e apresenta uma série de razões de 
seu voto, especificamente porque deseja 

se esclareçam as causas das perturbações e assassinatos que 
agitam a Província de Pernambuco, a ponto dos "habitantes 
daquela comarca (Rio Formoso), continuarem a estar com. 
pletamente armados, e eu estou persuadido que dali pode nas-
cer uma conflagração na província. O Sr. Nunes Machado: 
(apoiado). O Sr. Venâncio: Vivem armados, e é minha. opi-
nião que armados se conservem e que se não deixem desar-
mar! O Sr. Nunes Machado: (apoiado), que bela adminis-
tração! O Sr. Venâncio: Têm sido vítimas, e é minha opinião 
que quando a autoridade pública não pode garantir a exis. 
tência individual, não pode proibir que o cidadão se arme 
em sua defesa" (apoiados) . 

Não crê que o presidente da província, o barão da Boa Vista, seja 
o responsável, mas julga que sua presidência tem chegado a seu termo. 

25 de janeiro de 1843, t. I, p. 382-383. 
N.&C. 

Estava em discussão o pedido de urgência para o requerimento apre-
sentado por Nunes Machado: "Requeiro que se peçam ao Governo as 
seguintes informações: 1.ª, a relação de todos os assassinatos perpetrados 
na Província de Pernambuco desde maio do ano passado até hoje; 2.ª, 
se se prenderam os assassinos, se se formaram os respectivos processos e 
~e foram julgados". A urgência é rejeitada (Anais, I, 385). 

43/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a resolução que manda pagar ao escrivão da fábrica 
de pólvora da Estrela a diferença de ordenado que lhe competia como 
funcionário da repartição quando estava localizada na Lagoa Rodrigo 
de Freitas. 

"Não se devem fazer tais pagamentos só porque aparece 
um indivíduo que diz ser o emprego que exerce muito seme-
lhante a tal outro, pois que desta maneira julga que nada 
há mais fácil do que aumentar ordenado". "O Governo é 
quem está mais no caso de saber qual é a correspondência 
que os lugares de diferentes repartições têm entre si." 

26 de janeiro de 1843, t. 1, p. 403. 
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43/9 

N.&C. 

O Pe. Venâncio apóia vivamente o Governo. Dado interessante para 
a história do Rio de Janeiro, saber que, às margens tão tranqüilas e 
pacíficas da Lagoa Rodrigo de Freitas, já existiu uma indústria tão 
belicosa, como uma fábrica de pólvora. 

ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Apresenta parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos favorável 
à criação de um novo bispado ou prelazia, composto de várias paróquias 
que posto compreendidas em Minas, pertencem aos bispados de Per-
nambuco ou Bahia. O motivo em que se baseava a representação da 
Assembléia provincial de Minas Gerais, à qual responde o parecer, era 

"a grande distância em que ficam essas paróquias dos bis-
pados a que pertencem, e por conseguinte a dificuldade dos 
recursos às necessidades espirituais e religiosas daqueles povos, 
acrescentando que com a criação de um bispado naquele lu-
gar, tendo-se de propagar com mais cuidado e zelo a dou-
trina evangélica, como uma das mais essenciais obrigações do 
episcopado, muitos bons frutos se poderão colher para a re. 
ligião e para o Estado." 

Teria por sede Minas Novas. Pede o parecer dos presidentes de 
Minas, Bahia e Pernambuco. 

28 de janeiro de 1843, t. I, p. 438. 
N.&C. 

O parecer é assinado igualmente pelos P.ea José da Costa Barros e 
Venâncio Henriques de Resende. 

Não foi criada nem prelazia, nem diocese em Minas Novas. Só em 
6-~.'I-1854, o Papa Pio IX criou o bispado de Diamantina pela bula 
Gravissimum sollicitudinis, a princípio sufragâneo do Rio de Janeiro 
e em 1902, do arcebispado de Mariana, quando Mariana foi Metrópole. 
O primeiro bispo foi D. João Antônio dos Santos, aluno do Caraça. 
Era tio do Dr. Antônio Felício dos Santos, mais tarde líder católico e 
do jurista e cronista Joaquim Felício dos Santos. 

43/10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discutindo a resposta à Fala do Trono, o deputado baiano Antônio 
Pereira Rebouças faz um longo e importante discurso liberal acerca da 
dissolução da Câmara em 1842. Segundo ele a Câmara foi irregular-
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mente dissolvida: não era caso de "salvação pública", como exige a Cons-
tituição; a medida fora justificada pelo Ministério pelos defeitos na 
eleição. Daí resultou ficar o país sem um dos ramos do Legislativo por 
um lapso de tempo. Dentro do sistema da Constituição isto nunca se 
daria, porque a nova legislatura era eleita no terceiro ano da legislatura 
e não no quarto. A Constituição admitia a dissolução e nova eleição 
para substituir e não para suceder à anterior (n.O V do art. 101). Logo 
a Câmara reunida em 42, posto que não em exercício, era em verdade 
a 5.ª Legislatura. A instalada em janeiro de 1843 deveria ser a 6.ª. 

Responde-lhe o Padre Venâncio: 

"Declaro que dou o meu apoio à administração que caiu 
(Gabinete de 23 de março de 1845, conservador) quaisquer 
que fossem alguns excessos ou extravios." 

Nega a interpretação dada ao art. 101 n.0 V da Constituição por 
A. Rebouças. 

"Que resultado se poderia tirar da existência desses depu-
tados? Para que prestariam esses representantes? Eles não se 
podiam mais reunir, não podiam mais deliberar, qual a van-
tagem que deles provinha?" "Uma vez que a Constituição 
entendeu que o Poder Moderador podia dissolver a Câmara 
quando o entendesse necessário, ordenando-lhe que convocas-
se outra, necessidade há de haver algum interregno". "Quem 
é o juiz da Salvação do Estado?" "O Poder Moderador é o 
único juiz que a Constituição estabeleceu como competente. 
A Câmara nunca o podia ser". "Entendeu o Poder Mode-
rador que uma Câmara eleita com atropelo das leis, com 
atropelo da liberdade de votar, era uma Câmara nula em seu 
começo". "Eu também era deputado da dissolvida, eu tam-
bém corria o mesmo risco que os outros corriam". "Mas a 
minha opinião nessa época, antes dela e mesmo enunciada 
na Casa, era a dissolução da Câmara." 

Entende que é inegável que houve rebelião em 1842. Todo o Impé· 
rio foi abalado para sufocar os movimentos de Minas e São Paulo. 

"Na minha opinião houve o crime de rebelião". [... ] 
"Minha opinião é de que quem embarca nesta bisca deve 
sujeitar-se aos resultados; se vencer, é bom, é herói; se não 
vencer, passará por desordeiro, rebelde, etc. É muito bem 
entendido que suceda àqueles que, por sua própria conta, 
sem ter consultado a opinião geral dos concidadãos, sem a 
conhecer, se aventuram a perturbar a paz, a tranqüilidade 
pública, a fortuna do Estado, o repouso das famílias, que 
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eles sacrificam e deixam reduzidas à miséria, sem chefe, sem 
protetor: tais homens são maus cidadãos." 

Aqueles que foram infelizes nos seus projetos devem car-
regar com a responsabilidade, mas não devem destruir os 
elementos de ordem. Eu já fui vítima de um acontecimento, 
mas não me queixo. Falo do tiro dado a Luís do Rego, em 
1821. Não tive nele a menor parte, todavia fui mandado para 
Lisboa preso e uma só palavra não dei e o mais é que eu 
não podia justificar-me das imputações que se faziam, tais 
eram as circunstâncias acumuladas. No lugar daquele gene. 
ral eu faria o mesmo, à vista do abismo a cujas bordas estava 
a província. " 

Passa a examinar o conflito diplomático com a Inglaterra por cau-
sa do tráfico ilegal . 

Que a Inglaterra tem cometido excessos é fora de dú-
vida, mas quando "um cruzeiro inglês que vem do alto-mar, 
dando caça a um navio negreiro, vendo-o chegar a um porto 
e à face de uma fortaleza, vê desembarcar a carga, não se 
persuadirá de que ali não há autoridade?" 

Quanto ao Tratado de Comércio, ele se presta a dúvidas. 
O Governo age com prudência. "Tenho há mais de dois anos 
trabalhado com a minha débil cabeça para entender o artigo 
do tratado, mas para mim é duvidoso". "A minha opinião 
é que não ponhamos tropeços ao Governo para impedir de 
consultar melhor o bem do país". Mostra-se descrente dos 
progressos liberais: "O que hoje foi julgado bom é reputado 
mau amanhã. Depois de 1830 para cá temos visto muita coisa. 
Que entusiasmo em 1830 pelo Código Criminal! Em 1834 
pela reforma da Constituição! E quanto terreno temos per-
dido de então para cá!" 

Um antigo presidente de província declarou na Câmara 
que ficou sem dormir até pôr na cadeia o autor de um crime 
horroroso (D. Manuel de Assis Mascarenhas, que presidirá o 
Rio Grande do Norte em 1841). "Mas talvez não possa outra 
vez dormir quando souber que esse assassino foi absolvido no 
júri". "Se se pudesse achar uma autoridade que nunca se 
enganasse a respeito dos facinorosos, é minha opinião que 
se lhe devia confiar o poder absoluto para mandar pegar o 
assassino reconhecido por tal e enforcá-lo imediatamente" . 

"Como há de o Governo prevenir sedições, se os senhores 
não querem inquisições, isto é, política vigilante e preventiva? 
O Governo sabe que se conspira, que os oficiais dos corpos 
são aliciados para servirem na sedição que se trama; o Go-
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vemo pode neutralizar esses planos mandando tais oficiais 
para outra parte. Se o não faz, não preveniu a sedição; se o 
faz é ditatorial, é inquisidor! Digam-me os nobres deputados 
como é que o Governo pode prevenir uma sedição sem cair 
na inquisição que tanto temem?" "Os amigos da liberdade 
não se devem mostrar muito espantadiços, nem mostrar mui-
to terror com a polícia, porque é ela um meio que o Governo 
tem para garantir a vida e a liberdade do cidadão, para impe-
dir que o assassino ataque de noite ou em pleno dia o cida-
dão pacífico, que não viole o asilo sagrado da sua casa, nem 
lhe roube os seus bens. É um grande meio de segurança pú-
blica a polícia bem administrada; os amigos da liberdade de-
vem estar muito satisfeitos; podem transitar a to~a hora da 
noite a cidade do Rio d'e Janeiro, atravessarem o campo sem 
serem acometidos". "Haverá liberdade quando nenhum ho-
mem conta com a sua segurança? 

Narra vários casos escandalosos de impunidade de assassinos e de 
fraqueza do júri. 

A respeito do tratado com a Inglaterra, sustenta a vantagem dos 
convênios. 

Não podemos ficar isolados com o Paraguai. A Ingla-
terra é a nação que melhor nos abastece. "Não se ponham 
tropeços ao Governo para consultar o melhor bem do país. 
Quanto às imunidades, lembra que não são absolutas. "A hon-
ra do Senado o que exige é que seus membros não sejam re-
volucionários, que não perturbem a ordem pública" (apoiados). 

Passa a defender o barão da Boa Vista. 

"O presidente de Pernambuco teve denúncia de que ali 
se propagavam certas idéias e certos planos. Eu sei quem 
recebeu os estatutos dos Patriarcas Invisíveis; não pegaram 
em mim, nem nos meus amigos, mas pegaram em outra gen-
te. Eram fracos, dizem; bem, foi isso uma fortuna; bom foi 
que eles fossem fracos; mas eles se tornariam fortes se, por 
ventura, o presidente os deixasse medrar." 

Passa a tratar da votação dos soldados, prática por ele sempre com-
batida, d'os problemas de limites com as Guianas que oferecem muitos 
perigos, e da navegação do rio Uruguai e sua importância para o Brasil. 

Acaba declarando votar pelo projeto sem emendas. 

30 de janeiro de 1843, t. l, p. 446-455. 
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N.&C.  

O maior discurso do Pe. Venâncio (20 páginas e 2 colunas), longo 
e sinuoso, mas importantíssimo para o estudo da sua evolução política. 
É o turning point de sua vida parlamentar. O antigo revolucionário de 
1817, quase excluído da Câmara, por seu republicanismo exaltado, é 
agora ferrenho conservador, apoiando a situação inaugurada em 1841 
e votando com Honório Hermeto, o ·homem forte dos conservadores. 
Quer o fortalecimento da polícia, defende a lei de 3 de dezembro de 
1811, lança farpas em Feijó, senador revoltoso em 1842, atribui a cons-
piração no país aos Patriarcas Invisíveis, sociedade secreta para-maçô-
nica, ao que parece ligada a Burschenshaft de São Paulo (6) . 

Ousa até a defesa dos presidentes da Província da Bahia de 1840 
a 1841. Deles diz Brás do Amaral: "Estes administradores tiveram a 
árdua e penosa tarefa de restabelecer a ord'em e a tranqüilidade, reparar 
os males causados pela guerra e minorar os sofrimentos de uma popu-
lação martirizada por quatro meses de luta" (1). 

Nota curiosa é a defesa do último governador português, Luís do 
Rego, considerado um tirano pelos liberais. Vem agora um veterano 
de 1817, envolvido num atentado contra o delegado régio, declarar que 
o mesmo não poderia agir de outra forma. 

Aliás, a decepção dos liberais em face do malogro de algumas con-
quistas no campo legislativo foi generalizada. O Código do Processo 
Criminal de 1832, por exemplo, estendendo demasiado a alçada do júri, 
estabelecera praticamente a impunidade dos criminosos. Daí a aceita-
ção, por parte considerável deles, da lei centralizadora e reacionária de 
3 de dezembro de 1841. 

Este discurso foi contraditado pelo deputado Wanderley, depois ba-
rão de Cotegipe, a esse tempo liberal e oposicionista. Atacou o Pe. Ve-
nâncio como incoerente: "Ao passo que afirmara ser inimigo de exces. 
sos, perdoa os do Governo, quaisquer que eles sejam, ao passo que faz 
votos para que cada poder gire na sua órbita geral, aprova a prisão 
de senadores e deputados" [ ... ] Senhores, o que devereiílos deduzir da-
qui? Que o honrado membro não serve para presidente [ ... ] (risadas). 
O Sr. Resende: Apoiado; não sirvo. Wanderley: [... ] porque um homem 
que assenta que pode pisar a Constituição e as leis, quando tem medo 
"ou quando julga conveniente, não é apto para administrar uma pro-
víncia. São-lhe de mister mais fortaleza d'alma, mais respeito às Consti-

(6) Ver "Estatutos da Sociedade dos Patriarcas Invisíveis" - abril de 1842. Pu-
blicações do Arquivo Jllacional, vol. XXVII, 1930, p. 28. 

GUSTAVO BARROSO: "Os Patriarcas Invisíveis". História secreta do Brasil, 
vol. III. Rio. Civilização Brasileira, 1938, p. 37. 

(7) BRAS DO AMARAL: Resenha histórica da Bahia. Bahia, Tip. Naval, 1941, 
p. 59. 
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tuições". Mais grave é a observação seguinte: "Faço reparo numa com-
cidência, e é que estes princípios, esta repugnância ou desrespeito à 
imunidade dos representantes da nação partem sempre de certos senhores 
que seguem a profissão eclesiástica. Pensarão acaso que somente a Igreja 
goza de imunidades? Alguns senhores deputados: "Ao contrário, em 
Minas foram os primeiros condenados. Wandcrley: Não será, porém, de 
admirar isto, se atendermos que a teologia nos presta argumento para 
tudo. Antigamente os Papas com argumentos tirados dela, se arrogavam 
o direito de relevarem os súditos do juramento de fidelidade aos reis 
por motivos de heresia etc. Agora muda-se de rumo, releva-se o Governo 
do juramento de fidelidade à Constituição e às leis" (Anais, I, 511). 

43/11 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discute-se a fixação das forças de mar. Repele o qualificativo de 
inglesista. 

"Não sou inglês, não sou camponês, não sou espanhol; 
sou brasileiro. " 

Discorre sobre os tratados entre o Brasil e a Inglaterra: 

"A Inglaterra recebe o nosso algodão porque as Antilhas 
não têm algodão. Recebe o nosso café porque as Antilhas não 
têm café. Não recebem o nosso açúcar porque as Antilhas 
têm açúcar. Todo o mundo sabe que a população inglesa até 
hoje tem sido sacrificada aos interesses dos proprietários in-
gleses, principalmente daqueles que têm propriedades nas 
Antilhas [ ... ] A Inglaterra não consome açúcar brasileiro, 
mas refina-o e manda-o vender nas Antilhas, onde os plan-
tadores da Jamaica e outras ilhas o gastam a preço muito 
baixo, para poderem vender o seu na Inglaterra pelo preço 
do monopólio. Todo o mundo sabe que a nação inglesa é 
sacrificada a esses interesses; que essa população, acostumada 
aos monopólios, toma como princípio vital dos ingleses o 
privilégio [ ... ] Mas desde que a população [ ... ] viu a injus-
tiça flagrante de sacrificar o trabalhador, o fabricante inglês, 
aos proprietários, desde que se viu que eles não gastavam o 
açúcar brasileiro, mas o das Antilhas por alto preço, à pro-
porção que nas Antilhas se consome o açúcar brasileiro por 
preço muito baixo, desde então não é possível que o Gabi-
nete inglês possa sustentar os interesses da aristocracia até 
este ponto." 

Acusa o comércio inglês de levar o café do Brasil para Cabo da Boa 
Esperança a fim de nautralizá-lo, aumentando o seu valor no dobro, 
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ao passo que o café de Java não sofre nenhum sacrifício em tocar no 
Cabo, por ficar em caminho. 

Assim não pode o café brasileiro resistir na Inglaterra 
à concorrência do café de Java, e neste caso está o açúcar 
e outros gêneros coloniais, à exceção do algodão e outros. 
Os empreendedores ingleses sofrem muito em seus interesses 
porque, carregando os seus navios de produtos da indústria 
inglesa para o Brasil, não tendo retorno que levar, perdem 
os fretes de seus navios e nisto perde muito o interesse co-
mercial da navegação. "Já se vê par aqui que os interesses 
ingleses são todos sacrificados ao interesse de uma classe, mas 
esses interesses entrando em discussão, não é mais possível 
que esta classe possa resistir ao clamor da população ingle-
sa". "Os interesses da população inglesa sofrem mais do 
nosso tratado com a Inglaterra, do que nós mesmos, porque 
é verdade que nós somos privados de um grande consumo 
na Inglaterra, mas nem por isso os nossos gêneros deixam 
de ir correr o mundo, nem por isso o nosso açúcar deixa de 
ir ter mesmo à Inglaterra para refinar-se e ser consumido nas 
Antilhas, em toda a Europa e mesmo no Brasil". "O Go. 
vemo aproveite este ensejo para poder obter um tratado que 
ache simpatias mesmo na população inglesa, mais justo para 
nós e com mais igualdade". A Inglaterra trata de seu pr0-
veito. O nosso mal é sermos ainda pequenos. Devemos muito 
a Canning. 

Os interesses ingleses também sofrem nesse tratado. Vê-se 
dos relatórios do ministro do Império que a importação é 
sempre um terço, a metade superior à exportação. "Isto pr0-
va que as nações estrangeiras não acham no país meios de 
saldar as suas contas com que paguem os gêneros que im-
portam". 

"Creio que toda distração de braços para a indústria fa-
bril é nociva ao nosso país, e isto tanto é assim que vejo 
o relatório do ministro do Império tratando da colonização 
dizer que os engajados que vierem devem ir todos para a 
agricultura. No nosso país temos sertões imensos que deman-
dam braços. Como havemos de distraí-los para obras fabris?" 

Uma fábrica de tecidos de algodão em Pernambuco fracassou. Proi-
bir a importação de gêneros iguais seria sacrificar a população. 

Fala desse tema agora porque a Marinha de Guerra é necessária 
para a expansão do comércio. 

6 de fevereiro de 1843, t. I, p. 543. 
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N.&C.  

As idéias econom1cas do Pe. Venâncio não primam pela clareza. 
Mas é fora de dúvida que o seu discurso, posto que um tanto nebuloso, 
revela uma grande preocupação com os problemas brasileiros e uma 
intuição da diversidade de interesses da Inglaterra, isto muito antes de 
Marx ter focalizado a luta de classes como mola do dosenvolvimento 
histórico. É curiosa a referência ao comércio de café via Africa do Sul, 
circunstância não referida nas obras clássicas sobre esse produto. 

Em 7 de fevereiro, o presidente, Cavalcanti de Lacerda, justifica a 
tolerância que teve permitindo ao orador falar "sem uma única palavra 
que tivesse a mínima relação com a fixação das forças navais", objeto da 
discussão, em face dos precedentes. 

A lei de fixação das forças de mar, n.0 281, foi aprovada em 24 
de maio de 1843. 

43/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Entra na discussão sobre o requerimento pedindo informações sobre 
as agitações em Pernambuco, em face de novas notícias que de lá che. 
gavam, e constam do Diário de 30 de janeiro. Insiste na necessidade da 
remoção do juiz de direito de Rio Formoso, parente da vítima assassi-
nad'a. Não nutre suspeitas sobre a integridade desse magistrado, 

"mas a moral pública, os interesses da justiça, os interesses 
da liberdade da população reclamam esta remoção." 

Por outro lado, vê com surpresa que é mantido como subdelegado 
de Serinhaém um irmão do assassinado, e consta que foi esse subc.tele-
gado que comandou a força que sitiou o engenho. Não duvida das boas 
intenções do presidente da província, barão da Boa Vista, mas não 
compreende que mantenha em seus postos essas autoridades envolvidas 
nos crimes. Chama a atenção da Câmara para o fato de que não é 
fácil definir, no caso, as verdadeiras responsabilidades, não estando afas-
tada a hipótese de que um tertius gaudet, tenha aproveitado das cir-
cu11stâncias para uma vingança pessoal . 

A dificuldade aumenta pelo fato que "aqueles que são 
capazes de ser testemunhas fogem de dar o seu apoio à jus-
tiça?" 

Cita vários casos que demonstram que as causas da intranqüilidade 
pública vêm de longe, quando crimes acintosos ficaram impunes. Parte 
em seguida para defender o presidente da província, inclusive da acusa-
ção de ser excessivo nos gastos em obras públicas. Não vê motivos para 
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uma oposição sistemática ao barão, conquanto não concorde com alguns 
de seus atos. Envia enfim requerimento: 

"Que se peçam mais quaisquer comunicações oficiais que 
ultimamente chegassem a respeito dos acontecimentos de 
Genipapo." 

10 de fevereiro de 1843, t. 1, p. 628-630. 
N.&C. 

Da intervenção do Pe. Venâncio, depreende-se que já tinham ocor-
rido dois assassinatos de pessoas grauas: Pedro Uchôa Cavalcanti, irmão 
do juiz de direito, Barbalho Uchôa, e de Antônio Francisco, assassinado 
como suspeito de ser responsável pelo primeiro homicídio. O Pe. Ve-
nâncio não crê nessa respomabilidade e explica: "Pedro Uchôa, no exer. 
cicio de sua autoridade, palmatoou mulheres, meteu em troncos, em gri-
lhões, em ferros, pessoas livres, algumas das quais tinham protestado 
vingar-se, e eram capazes de o fazer". Um fato curioso sobre as comu-
nicações na época é dado que um jornal do Recife de 30 de janeiro já 
era lido na Corte a 10 de fevereiro. Era a Nunes Machado quem visava 
especialmente o Pe. Venâncio, pelos seus ataques ao barão da Boa Vista, 
Francisco do Rego Barros, que permaneceria na presidência até o ano 
seguinte. 

43/13 JOÃO ANTUNES CORREIA 

A Câmara deve curar desveladamente do bem-estar de todas as pro-
víncias. Apoiará os requerimentos pedindo esclarecimentos que permi-
tam à Câmara pronunciar-se sobre os acontecimentos de Pernambuco. 
Mas nota que as discussões sobre esse negócio se prolongaram indefini-
damente: 

Pernambuco sofre, eu lamento que se reproduzam ali 
esses assassinatos; mas a Câmara deve estar persuadida que 
outras províncias também sofrem; Minas e São Paulo acabam 
de passar por uma febre ardentíssima, febre mais perniciosa 
que a cholera-morbus; elas aí estão reclamando medidas desta 
Câmara, e se formos pela maneira que vamos, gastaremos 
todo o tempo com o Sr. barão da Boa Vista e nada faremos 
a respeito do bem púb1ico (apoiados). O que poderemos ga-
nhar com a continuação desta discussão? r... ]" o negócio de 
Pernambuco "tornar-se-á o negócio de Tamanduá, de uma 
das sessões passadas" (risadas) . 

Pede o encerramento da discussão. 

10 de fevereiro de 1843, t. 1, p. 630-631. 
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N.&C. 

O presidente da Câmara observa que não se esgotara ainda o núme-
ro de 6 discursos pró e 6 contra, exigido pelo regulamento. A alusão 
ao negócio de Tamanduá é uma referência maldosa ao Pe. José Antônio 
Marinho, aliás não reeleito para a presente legislatura, o qual, na sessão 
legislativa anterior fizera longos discursos sobre as arbitrariedades c<>-
metidas pelo presidente de Minas Gerais na cidade de Tamanduá de 
onde era natural o Pe. Marinho. 

43/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pelo parecer, Porque julga que a decisão do negócio pertence 
ao Judiciário. 

10 de fevereiro de 1843, t. I, p. 631. 

N.&C. 

Trata.se de um parecer da Comissão de Justiça Civil sobre uma pre-
tensão do tenente-general José Maria Pinto Peixoto, que apresentara 
um projeto para explorar a navegação costeira da Província do Rio de 
Janeiro. Contra essa pretensão levantara embargo a Companhia de Na-
vegação a Vapor Niterói, alegando ter privilégio dessa navegação. A 
Comissão de Justiça Civil por um parecer de 14 de julho de 1841 inde-
ferira a pretensão do tenente-general, baseada no fato de que o privi-
légio concedido à Companhia Niterói era líquido e certo. Entretanto, o 
privilégio referia-se apenas à navegação nos rios e baía da Província do 
Rio de Janeiro (Anais, I, 533). O deputado Barreto Pedroso apoiara a 
pretensão do suplicante, apresentando uma emenda ao parecer: "O pri-
vilégio concedido à Companhia Niterói não compreende a navegação 
costeira da Província do Rio de Janeiro" . Conforme depoimento do 
deputado Justiniano José da Rocha, à Cia. Niterói devia o Brasil "todos 
as vantagens que nos tem dado o vapor" (Anais, I, 532). Na opinião 
do Pe. Venâncio, o assunto já era da alçada do Judiciário, conforme 
concluía o parecer da Comissão. Na sessão de 14 de fevereiro, acaba 
sendo aprovada uma emenda de Carneiro da Cunha, remetendo o pa-
recer para as Comissões conjuntas de Justiça Civil e de Comércio, a fim 
de darem novo parecer (A nais, I, 682) . 

43/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não se deve acabar com o Corpo de Artilharia da Mari· 
nha. É bom que continue, mas sem aumentar ou diminuir, 
para não colocar o Governo em grandes embaraças. 
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Os marinheiros, adestrados no manejo do sabre, do fuzil 
e do canhão, escusam os soldados da artilharia da Marinha, 
que ficam assim reduzidos ao serviço da infantaria, pouco 
exigido a bordo. 

11 de fevereiro de 1843, t. I, p. 664. 
N.&C. 

Em discussão o art. 2.0 , da lei fixando as forças de mar: "o Corpa 
de Artilharia da Marinha será elevado a seu estado completo". O Pe. 
Venâncio impugna esse artigo, baseado na opinião expendida pouco 
antes pelo próprio ministro da Marinha, Rodrigues Torres, presente à 
discussão a seguir. Jerônimo Francisco Coelho apresenta emenda subs-
tituindo o "será elevado", por "poderá ser elevado", e o artigo é assim 
aprovado (Anais, l, 667). 

43/16 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a urgência. Consta, através da imprensa, que o Gover-
no, para entabolar negociações sobre um tratado com a Inglaterra, teria 
formulado algumas condições. Consta ainda que o ministro Ellis se 
retira, declarando que 

"não tinha instruções para entabolar negociações sobre seme-
lhantes bases." 

Não está disposto a dar fé a todos os boatos, mas algo deve estar 
em andamento. Conhece as disposições do Governo de aceitar quaisquer 
negociações, mas supõe 

"no Governo bastante patriotismo para conhecer a posição do 
país, os interesses comerciais, e portanto acredito que há de 
consultar muito es~es interesses, não há de aventurar princí-
pios que sejam ruinosos ou que comprometam a honra na-
cional." 

13 de fevereiro de 1843, t. I, p. 670. 
N.&C. 

Não podia haver maior declaração de apoio ao Governo, talvez fun-
dada na hipótese da necessidade de resguardar certo sigilo, necessário a 
tais negociações. A urgência era pedida para a discussão de um reque-
rimento apresentado por Antônio Pereira Rebouças: "[... ] que se pe-
çam informações ao Governo sobre as negociações que pendiam co 
ministro de Sua Majestade Britânica; e no caso que se tenha co ,.,, ídb 
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algum novo tratado, o conhecimento dele antes de ratificado, em con-
formidade do § 8,0 do art. 102 da Constituição do Império". A urgên-
cia é rejeitada (Anais, I, 678) . 

43/17 VEN.ANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra uma emenda fixando o tempo de serviço na Armada. 

"É muito bom princípio não obrigar a nenhum cidadão 
a servir mais de 8 anos em uma vida tão laboriosa como a 
do mar; mas quando esta bela idéia for reduzida à prática 
veremos que será muito ruinosa, muito destrutiva da nossa 
Marinha". "O Brasil em certa época sentiu o mal de seme-
lhante idéia porque o Governo foi obrigado ou a dar baixa 
a grande número de soldados, ou a não cumprir a lei". "Não 
estamos aqui como irmãos da misericórdia, mas como legisla. 
dores do país, tratando do seu bem-estar, da sua segurança 
interna, da sua honra. " 

14 de fevereiro de 1843, t. 1, p. 684. 
N.&C. 

Estava em discussão o art. 6.0 da lei de fixação das forças de mar: 
"O Governo para completar as forças ora decretadas fica autorizado a 
ajustar maruja a prêmio, nacionais ou estrangeiros, e para recrutar na 
forma das leis em vigor". A esse artigo, o deputado João José Ferreira 
de Aguiar, barão de Catuama, apresentara a emenda: "[... ] sendo os 
maiujos recrutados obrigados a servir por espaço de 8 anos e os volun. 
tários por 6". É contra essa emenda que fala o Pe. Venâncio. 

43/18 VEN.ANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Trata de três questões. 
Em primeiro lugar pede que se dê andamento a um projeto vindo 

do Senado sobre a responsabilidade dos membros da Família Imperial 
e dos senadores. 

Em segundo lugar propõe que a Comissão de Constituição, tomando 
por base o decreto executivo sobre eleições, elabore enfim uma lei elei-
toral. 

Em terceiro lugar trata da questão do Conselho de Estado. Na 
discussão da lei combatera alguns dos artigos. Valendo-se das divena5 
atribuições conferidas àquele órgão, viu que nas instruções se criaram 
advogados para o Conselho, dada suas funções judiciárias. Ainda mais, 
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autorizaram-se os presidentes das províncias funções próprias do Con-
selho, qual a decisão no caso de recurso por violência da autoridade 
eclesiástica. Não sabe como o Governo pode atribuir esta função aos pre-
sidentes. Em outras palavras, com estas instruções, o Conselho de Es-
tado perdeu todo aquele caráter que se lhe queria dar. Tomou uma 
natureza tal que serve d'e veículo para levar à Coroa a responsabilidade 
dos ministros. Descobre-a inteiramente em vez de cobri-la, de ampará-la. 

Quando a Assembléia de Pernambuco representou contra a reforma do 
Código e contra o Conselho, não a apoiou. Não via inconstitucionalidade 
na reforma. Quanto ao Conselho a única inconstitucionalidade era ter 
sido suprimido por uma reforma constitucional e restabelecido por uma 
lei. Mas vê agora que o Conselho tomou-se um quinto poder, atingindo 
o eclesiástico. As instruções tornaram-no inconstitucional, porque o ar-
voraram em judiciário e delegaram aos presidentes funções próprias do 
órgão. 

A Câmara decidiu que não havia inconstitucionalidade porque não 
se tratava do Conselho extinto, mas de outro. O modo p:>r que se exe-
cuta a lei vai tornando desnecessário o Legislativo. Melhor seria então 
organizá-lo de uma vez à moda napoleônica; era legislativo, mas ficava 
sob a direção do imperador. 

Pede que a Comissão examine as instruções para o Conselho de Es-
tado e julgue se há alguma disposição que excede as atribuições do G0-
verno. 

18 de fevereiro de 1843, t. I, p. 753-754. 

N.&C. 

O Padre Venâncio fere aqui três questões diferentes, e todas da maior 
gravidade. 1) A lei acerca da responsabilidade dos senadores e mem-
bros da Família Imperial não teve seguimento. 2) A primeira lei elei-
toral só veio a ser aprovada em 19 de agosto de 1846. Até então se-
guiam-se as instruções do Executivo. 3) A lei de criação do novo Con-
selho de Estado (n.0 234, de 23 d'e novembro de 1841) foi um dos elos 
mais importantes da corrente d'a reação conservadora iniciada desde a 
queda de Feijó. O que o P.0 Venâncio afirma é rigorosa verdade. O 
decreto n.0 124, de 5 de fevereiro de 1842, contendo o regulamento 
provisório do Conselho de Estado, aliás não reformado, inovou profun-
damente o sistema da lei. 

Foram realmente criadas as seções, presididas por ministros àe Es-
tado (que por isso recebiam todos o título de conselheiro) ; estabeleceu-
se uma jurisdição administrativa, em que o Conselho tinha funções con-
tenciosas, com um corpo de advogados, e no art. 30 estabelecia-se: "Os 
presidentes das províncias conhecerão dos abusos das autoridades ecle-
siásticas, procedendo na forma do regulamento n.0 10, de 19 de feve-
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reiro de 1838, no que lhe forem aplicáveis suas disposições." Com isto 
ficavam as autoridades eclesiásticas submetidas praticamente à autori-
dade subalterna dos administradores locais. Contra esta invasão pro-
testava o P.e Venâncio. 

O recurso à Coroa, de velha tradição regalista portuguesa, permitia 
recorrer ao poder civil contra as violências, injustiças e usurpações de 
jurisdição dos juízes e autoridades eclesiásticas. Era conhecido em França 
como appel comme d'abus (appellatio tanquam ad abusum) (ª). 

43/19 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Teve conhecimento, através do Jornal do Comércio, da nomeação 
do deputado Andréia para presidente de Minas Gerais. Rende agrade-
cimento ao Governo por tão feliz nomeação. Estranha que, a propósito 
de tal nomeação, se tenha logo feito requerimento para se saber do G0-
verno, com urgência, ão estado da província. 

O Governo pode nomear quem quer que seja ou alterar 
uma nomeação, sem que, para justificar sua nomeação, deva 
a província estar em estado anormal. Pode mesmo nomear um 
deputado ou senador, [ ... ] "preenchendo-se o preceito da 
Constituição de se pedir o assento da respectiva Câmara; e 
quando esta nomeação nos for oficialmente comunicada; 
quando se pedir o nosso consentimento, é natural que o Go-
verno exponha os motivos que tem, e então será ocasião opor-
tuna para avaliarmos o peso de suas razões; tudo o mais é 
extemparâneo." Minas, conquanto não esteja em estado nor-
mal, não está também conflagrada. Os deputados mineiros 
terão zelo pela sua província e sabem que importa "o G0-
verno esteja muito atento sobre aquela província, que tome 
medidas de prevenção, que não espere que ela se conflagre 
para então mandar-lhe o remédio [ ... ]" 

Por isso louva a nomeação de tão hábil administrador, conquanto 
faça também o melhor juízo daquele que fora nomeado antes. Vota pois 
contra a urgência. 

21 de fevereiro de 1843, t. I, p. 797. 

(8) V. BRAS FLORENTINO HENRIQUES DE SOUSA: Estudo sobre o recurso 
à coroa. Recife, 1867. (Pomo de vista ortodoxo). Do ponto de vista regalista, v.: 
Marquês de São Vicente: Considerações relativas ao beneplácito e recurso à coroa. 
Rio de Janeiro, 1873. 
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N.&C. 

A urgência fora pedida por Barros Pimentel para o seguinte reque-
rimento: "Requeiro que se peçam ao Governo informações sobre o estado 
de ordem e segurança públicas na Província de Minas Gerais, segundo 
as últimas informações". O Governo nomeara para a presidência de Mi-
nas o coronel José Tomás Henriques. Na edição de 21 de fevereiro, 
do jornal do Comércio, aparece a notícia da nomeação, para o mesmo 
cargo, do general Francisco José de Sousa Soares de Andréia, depois 
barão de Caçapava, famoso disciplinador. De fato, o deputado Andréia 
assumiu a presidência onde ficou até 1.0 de julho de 1844. 

43/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão da fixação das forças do exército. Contra a inclusão dos 
Caçadores de Montanha como forças do exército. 

Esta força, antigamente chamada de pedestres, a pedido 
dos deputados de Minas, por ser pesada à província, passou 
ao Ministério da Guerra. Mas é óbvio que se trata de força 
meramente policial, que deve ser subordinada ao Ministério 
da Juslliça. O serviço desta força é o dos antigos capitães do 
mato: bater os bosques para prender quilombadas, crimine>-
sos ou desertores, ou mesmo tribos de índios nas suas incur-
sões sobre território civilizado. 

Exige outra disciplina, outros comandantes. 

Esta força deve sair do exército. 
Também as companhias de artífices deviam destinar-se 

exclusivamente aos arsenais. Mas estão funcionando como 
tropa comum. 

Propõe a supressão do posto de marechal-de-exército. 

Deve ser patente de reforma. De ordinário ninguém a 
alcança senão reformado. Não temos marechal-de-exército 
para comandar e não o teremos nunca. Chega-se a tenente-
general e pede-se reforma em marechal-de-exército. 

Contra o aumento da tropa com unidades não preenchidas, conser-
vando cascos de batalhões com coronéis, majores, etc. É preferível aumen-
tar o número de praças das companhias. 
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Rejubila-se em ver adotadas suas idéias sobre a reforma do Conselho 
Supremo Militar. Pela lei atual ele exerce funções do Poder Moderador. 

Contra a admissão de escravos nos arsenais. 

Enquanto tivermos escravos, que eles sejam encaminha-
dos para a agricultura, visto não ser fácil encontrar gente 
livre para tais misteres. Os ofícios sejam para os livres. "É 
impróprio que o Governo admita escravos na escola de me-
nores do arsenal." "Já custa encontrar um mestre de ofício 
que se preste em admitir em sua loja um aprendiz livre, por-
que esse tirar-lhes-ia os lucros provenientes dos escravos, de 
que estão cheias essas lojas." Fique a escola do arsenal para 
os livres que talvez repugnem estar de mistura com os escravos. 

Acusa o excesso de despesas nos pagamentos dos oficiais que foram 
para o Rio Grande do Sul. 

Que posto tem Caxias? É certo que levou um lente de 
Medicina como coronel e alunos da Academia Militar comis-
sionados como capitães? Assim não mais se achará um co-
mandante que queria marchar sem impor condições. Qual a 
força existente no Rio Grande? Consta que são 7. 000 de in-
fantaria e 3.000 e tantos de cavalaria (estes da Guarda Na-
cional) . Ora o Governo só pode convocar esta Guarda por 
tempo determinado, sendo convocados novos elementos. Seria 
mais eficiente a cavalaria de linha. 

Se há uma cadeira de Direito na Academia Militar, de-
veria haver outra de teologia para haver capelães competen-
tes e outra de cirurgia. 

Critica a distribuição das forças e a falta de clareza da proposta. 
Mas, no geral, aprova a proposta. 

Defende os comandantes que permitiram aos soldados no Pará usa-
rem sapatos de borracha. 

Não devem ser punidos. Estão adaptando a tropa às con 
dições do meio. Os soldados foram aos matos para obter a 
matéria-prima. 

Recomenda a substituição dos comandantes no Pará. 

Houve muitos que praticaram abusos e provocaram de-
sejo de vingança. Será melhor prevenir essas desforras. 

21 de fevereiro de 1843, t. 1, p. 702-804. 
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N.&C. 

O ministro da Guerra respondeu longamente. Mas falou tão baixo 
que o taquígrafo declara não ter podido fazer o apanhamento. 

A fixação das forças de terra foi aprovada pela lei 282, de 24 de 
maio de 1843. 

43/21 ANTONIO PINTO DE MENDONÇA 

Apresenta um projeto de resolução da Comissão Eclesiástica apro-
vando a vinda dos capuchinhos, solicitados pelo Governo, e empregados 
em missões nos vários bispados, com vantagem, segundo o relatório do 
ministro da Justiça, não só no hospício anexo à Igreja de S. Sebastião 
no Castelo, antiga Sé, como nas solicitações unânimes por todo o país, 
especialmente na catequese dos selvagens, 

"os mais aptos e que melhores resultados têm colhido nos úl-
timos tempos." A imoralidade na massa geral da população 
é patente. "As doutrinas anti-sociais e irreligiosas têm órgãos 
por toda parte." As missões pregadas pelos capuchinhos re· 
presentam uma reação. Autoriza-se, assim o Governo a fazer 
as despesas para a vinda desses frades da Itália, distribuindo-os 
pelas províncias, a permitir seis loterias, semelhantes às da 
Misericórdia para a construção de hospícios, quando não haja 
edifícios públicos e conventos. 

2 de março de 1843, t. II, p. 32. 

N.&C. 

O parecer é também assinado pelo P.0 José da Costa Barros. Tem 
um voto em separado do P.e Venâncio contra qualquer edificação no 
morro do Castelo que deve ser arrasado, conforme resolução da Câmara. 
Na verdade a catequese dos selvagens durante o império, após o desba-
rato dos sistemas das aldeias jesuíticas esteve entregue quase exclusiva-
mente aos capuchinhos. São eles que se vêem nas gravuras de Rugen-
das entre os índios aldeados. Em volta do Rio e outros núcleos mais 
habitados havia ainda aldeias confiadas a frades menores, mas que di-
minuíam de número. Os lugares remotos do interior só recebiam inter-
mitentemente as influências das missões pregadas por capuchinhos que 
despertavam um súbito surto de piedade, mas caíam depois em longo 
abandono ('). 

(9) F.Fr. FIDÉLIS M. DE PRIMt::RIO, O Fr. CAPPUC: Capuchinhos em terras 
de Santa Cruz nos sécs. XT'll, XVlll, XIX. S. Paulo, Martins, 1842. 
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O decreto n.0 285, de 21 de junho de 1843, autorizou o Governo .a 
mandar vir da Itália missionários capuchinhos, a distribuí-los pelas pro-
víncias em missões e concede seis loterias para a aquisição de prédios 
que sirvam de hospício aos ditos missionários. 

4:3/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a resolução do Senado. Uma das causas dos nossos ma-
les é querer impugnar um princípio por causa de um abuso. 

Em princípio, "pelo Ato Adicional as Assembléias pro. 
vinciais podem criar empregos; quem pode criar empregos 
pode marcar ordenados, e podendo fazer isto, pode aposentar 
os empregados, dar uma pensão, que é uma recompensa. No 
exercício de um emprego provincial pode inutilizar-se um 
homem, um engenheiro, por exemplo; e neste caso, por que 
não há de a Assembléia provincial dar algum meio de sub-
sistência a este homem? [ ... ]" Se houve abusos, não é razão 
para negar o princípio e alegar o direito do imperador de 
conceder pensões. Houve abusos por parte das Assembléias 
provinciais em conceder pensões e criar empregos; mas temos 
nós os deputados "feito melhores coisas que as Assembléias 
provinciais? Não temos aqui aprovado tantas pensões? Não 
temos criado tantos empregos com grandes ordenados? Não 
temos por isso sido causa da empregomania? Senhores, já as 
atribuições das Assembléias provinciais têm sido cerceadas; 
estão elas hoje reduzidas a meras Comissões de pontes e cal-
çadas; e nem mesmo isto se quer que sejam; quer-se privá-las 
de tratar do pagamento de um empregado que se arruinar 
nas obras provinciais." Quando a Assembléia Geral aprovou 
pensões decretadas por Assembléias provinciais, "foi para se 
aliviar os cofres proviinciais, e não para se negar á Assem-
bléia o direito de acudir às necessidades de um benemérito." 
Isto aliás não coarcta o direito do imperador que pode dar 
quantas pensões quiser. 

Repele os apartes de Carneiro da Cunha que pretendia ter provado 
a inconstitucionalidade das pensões decretadas pelas Assembléias provin-
ciais, e conclui: 

"Nós temos pago o nosso tirocínio: tem-se gritado muito 
contra as Assembléias provinciais; elas foram criadas debaixo 
de muito bons princípios por interesse das necessidades locais 
que não podiam ser atendidas pelo Governo central; terão 
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tido seus abusos, como têm tido todos os empregados que 
temos criado". [ ... ] "mas não pensemos que limitamos esses 
males cortando direitos." 

2 de março de 1843, t. II, p. 35-36. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio argumenta contra uma resolução do Senado revo-
gando uma lei da Assembléia de Sergipe que concedia uma pensão de 
400$000 à viúva e filhos do capitão José Álvaro Pereira. Carneiro da 
Cunha defendera a posição do Senado. Do texto se depreende a posi-
ção bastante federalista do Pe. Venâncio. 

43/23 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Quer saber se há falta de cirurgiões no exército. 

Porque foram engajados um como coronel e outros como 
capitães. Foram preteridos os de exército? Há falta de con-
fiança nestes? 

Tem ouvido dizer que mais perde um exército nas mãos dos cirur-
giões que nas batalhas: 

"O oficial perde uma perna, e o cirurgião tem a vanta-
gem de lha cortar. É verdade que a cirurgia dos cirurgiões 
do Governo é outra; é corta, corta; é mais fácil curar uma 
ferida feita com instrumento cortante; em 15 dias está o 
doente pronto". Quais foram as vantagens dos que foram 
para a guerra do sul? 

Ouvi dizer que 

"foram com graduações militares e soldo competente, gratifi-
cação além dos 40$ mensais; e até se diz que o comandante ou 
chefe deles levou 500$ por mês, que tanto ele fazia com a sua 
clínica". Continuarão a receber vencimentos mesmo depois 
de pacificada a província? 

4 de março de 1843, t. II, p. !JO. 
N.&C. 

Em 2.0 discussão o art. 6.0 da lei fixando as forças de terra: "Não 
havendo número suficiente de cirurgiões militares, poderá o Governo 
ajustar por contrato os que forem necessários". O artigo foi aprovado, 
com a emenda aditiva: "por tempo limitado e sem preterição dos cirur-
giões efetivos do exército" (Anais, II, 91). 
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JOAQUIM GOMES DE CARVALHO43/24 

Contrário ao direito das Assembléias provinciais de concederem pen-
sões. Lembra quanto ficou embaraçada a Assembléia de Minas, reconhe-
cendo os relevantes serviços e sacrifícios da Guarda Nacional, sem poder 
gratificá-los. Nega também a competência da Assembléia Geral para !e. 
gislar sobre a economia interna de repartições provinciais. 

Conclui que a concessão de vantagens pecuniárias, pensões e apo-
sentadorias, é da competência do Executivo. 

Vota pela resolução do Senado revogando a lei da Assembléia pro. 
vincial de Sergipe, que concedia uma pensão. 

6 de março de 1843, t. II, p. 113. 
N.&C. 

O Pe. Carvalho argumenta diretamente contra o Pe. Venâncio reba. 
tendo as razões em que este se apoiara para defender o direito das 
Assembléias provinciais de conceder pensões. Revela-se o Pe. Carvalho 
um argumentador lúcido e equilibrado, como quando define sua posi-
ção ante a tese da decentralização: "Falou-se em centralização; eu sou 
centralista, mas não em excesso, sou inimigo de excessos; não quero nem 
centralização nem ordem mesmo em excesso; porque é despotismo; ao 
m"smo tempo sou adversário das idéias separatistas. Temos, Sr. presi-
dente, diante dos olhos o exemplo da ventura que gozam pela separação 
os nossos vizinhos de língua espanholai Que liberdade, que vantagens 
lhes têm resultado da desecentralização? Fale o sangue de tantas vítimas 
ilustres, que tem corrido e correrá." 

43/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não é justo que estudantes bacharelados em outros patses 
venham para o Brasil e exerçam sua profissão ou dêem aula 
de alguma coisa que não estudaram antes. Todos aqui de-
vem fazer adaptação das matérias que não tiveram. 

Deseja saber se há equivalência de cadeiras entre as faculdades es-
trangeiras e as nossas, especialmente se estudam lá fora o Direito Pú-
blico brasileiro. 

Penitencia-se ainda de ter aprovado a nomeação de um bacharel 
formado no estrangeiro, o qual, depois de poucos dias, abandonou a 
cadeira, porque não tinha estudado a matéria. 

Falando na faculdade de Medicina diz: 

"Diz-se que ali se presta um juramento. Que juramento é 
este que prestam os alunos diante do imperador?" Responde 
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um deputado: "É o juramento sobre os Santos Evangelhos". 
Diz Resende: "Creio que nos cursos jurídicos não se presta 
juramento". Responde um deputado: "Presta". 

Conclui o Pe. Resende: 

"Pior está isto; de todos os lados estamos cercados de 
idólatras". "[... ] Eu desejo saber se as matérias em que foram 
formados são as mesmas que se dão no curso de Olinda ou 
São Paulo; porque enfim quando concedemos favor é neces-
sário não pôr de melhor condição os que faltaram à lei do 
que os que passaram pelos tormentos e pelos trabalhos " 

7 de março de 1843, 1:. II, p. 125. 

N.&C. 

Trata-se de um projeto permitindo a um brasileiro diplomado em 
Coimbra o ingresso na magistratura brasileira. 

Uma preocupação inicialmente justa iria, mais tarde, inspirar uma 
legislação que permitirá a uma burocracia tacanha fazer as exigências 
m<tis irracionais para o exercício das atividades de estrangeiros que pres-
tariam serviços insignes ao Brasil. Por essas leis, os nossos burocratas 
teriam exigido de Einstein o exame de adaptação para ens.inar matemá-
tica no Brasil. 

Até então havia falta de bacharéis e os diplomados no estrangeiro 
eram logo aproveitados. Mas as nossas faculdades já começavam a for. 
necer sua safra anual de bacharéis e a defender os seus diplomas. 

43/26 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Vota contra a resolução, porque não vê como compatibilizá-Ia com 
o § 2.0 , do art. 179, da Constituição. Não vê utilidade na medida e 
parece-lhe depor contra a dignidade da Câmara o fato freqüente de fazer 
leis e logo votar inúmeras dispensas às leis votadas: 

"Na ordem eclesiástica toda a dispensa que é feita sem 
causa averiguada, sem causa bastantemente líquida é nula, 
então nem se pode chamar dispensa; mas na Câmara dos 
Deputados há a maior facilidade em dispensar em muitos 
objetos desta natureza; não me parece que isto se compa-
deça muito com a gravidade com que a Câmara deve pro.. 
ceder em seus trabalhos". No caso em discussão: "há 11ma 
lei feita; o bacharel que quer se naturalizar bacharel no 
Brasil sujeite-se ao que a lei tem prescrito a semelhante res-
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peito". Se ao menos se tratasse de uma notabilidade em ju-
risprudência [ ... ] 

A passar a resolução, apresentará outra revogando pura e simpleS-
mente a lei. 

8 de março de 1843, t. II, p. 138-139. 
N.&C. 

Em discussão a resolução: "José dos Humildes Castro, cidadão bra-
sileiro, bacharel formado em leis pela universidade de Coimbra, fica ha-
bilitado para exercer os lugares de magistratura, e no gozo de todos os 
direitos e prerrogativas atribuídos pelas leis do Império aos bacharéis 
formados em ciências sociais e jurídicas". A resolução fora acrescentada 
uma emenda aditiva: "[... ] sendo obrigado o bacharel formado José 
dos Humildes Castro a repetir os atos das matérias que se ensinam nos 
cursos jurídicos do Brasil". A resolução foi aprovada e rejeitada a emen-
da (Anais, II, 139). O § 2.0 do art. 179 da Constiituição dizia: "Ne-
nhuma lei será estabelecida sem utilidade pública." 

43/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"É a primeira vez que as sessões das Câmaras coincidem 
com o natalício da Senhora D. Januária, princesa imperial, 
fiadora do trono brasileiro. Por esta consideração, eu enten-
do que é muito conveniente, muito decente e digno da Câ-
mara dos Deputados, que uma deputação do seu seio seja 
enviada a cumprimentar a S. M. o imperador e a sua augus. 
ta irmã por esta ocasião. É isto o que proponho à Câmara." 

10 de março de 1843, t. II, p. 174. 
N.&C. 

Habitualmente as Câmaras começavam a funcionar em maio. A pro-
posta foi aprovada, o presidente nomeia a Comissão, mas nela não inclui 
o Pe. Venâncio. 

D. Januária, irmã mais velha d'o imperador (D. Maria era rainha 
de Portugal), era a sucessora (princesa imperial), já que o imperador 
ainda não tinha filhos. 

43/28 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Combate emendas à lei de fixação de forças de terra, entre elas a 
que garante isenção do recrutamento ao indivíduo que doar 400$000 ao. 
Governo. 
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Tal emenda é contrária ao serviço público e até mesmo 
fonte de imoralidade. Isto vem favorecer a alguns cuja vida 
é ser guarda-costas, é executar mandatos sanguinários de al-
gum potentado. Vai isentar aqueles que podem prestar ser-
viços úteis. O exército sente falta de homens para o lugar 
de inferior. A maior parte dos recrutados não sabe nem assi-
nar o nome. É uma dificuldade encontrar cabos, furriéis e 
sargentos. A lei é imoral. Os encarregados do serviço público 
usam dessa faculdade para se locupletarem, recebendo 400$rs. 
de quem os pode dar, dando demissão, ou como não recruta-
dos aqueles que recrutaram. "Por que razão é que aquele 
que tem 4, 5 e 6 filhos varões não há de dar um para o 
exército? Vão para este serviço público sempre os desgraçados, 
esses pobres que se prestam a conduzir as mulas, as cargas dos 
poderosos". "Nós queremos reduzir tudo, ou a soldados que 
nada prestam ou a oficiais cheios de pretensões. O serviço 
intermédio, que é aquele que mais vale na economia dos 
corpos, não há quem o faça. " 

Combate também a emenda que derroga a lei que pune os que ocul-
tam os recrutas. 

Se se pretende acabar com os recrutas algemados, não 
será fácil com essas facilidades completar o recrutamento. 
"Somos legisladores e não mordomos da Casa de Misericórdia." 
"É necessário impor responsabilidade aos que abrigam deser-
tores. Quem é que não abriga o homem que entra em sua 
casa? Abrigue muito embora, mas sujeite-se à responsabilidade 
deste fato." 

Quer desligar do exército a força chamada "pedestres", que não 
pode fazer o serviço de linha; é tipicamente policial. Acha 20. 000 ho. 
mens exorbitantes. Com isso deve cessar a convocação da Guarda Na-
cional. 'i 

10 de março 1843, t. II, p. 179-ss. 

N.&C. 

A isenção de recrutamento por meio de uma contribuição em di-
nheiro era um privilégio das classes superiores. O orador quer a demo. 
cratização do recrutamento e se antecipa à reforma no exército do Ma-
rechal Hermes, já na República. 

O perdão dos que protegem recrutados é típico da mentalidade "co-
ronelística" dos deputados. A isenção mediante dinheiro é excluída da 
lei. Cai também o artigo impugnado quanto à proteção dos recrutados. 



43/29 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insiste em que os créditos extraordinários devem ser votados, como 
decreto, e não como simples resolução (que tem uma só discussão). V0-
tará pelo crédito, mas não em razão de condescendência do Governo: 

"[... ] Se a força é a ultima ratio regum, ela não deve ser 
a primeira razão dos representantes do povo. Nós temos ne-
cessidade de convencer o país pelos argumentos, pelo debate 
de que o sacrifício que dele exigimos é necessário; que este 
sacrifício não provém da nossa dissipação das rendas públicas, 
da nossa falta de economia, mas das circunstâncias do país 
que nos obrigam não só a despesas extraordinárias, senão 
mesmo a alguma não fiscalização. " 

Depois de refutar razões em contrário, conclui: 

"São fórmulas, dirão: - Mas este mundo é todo fantas-
magórico, e estas fantasmagorias têm muita importância nc 
país. Enfim, é uma lei nossa, obedeçamos a ela." 

10 de março de 1843, t. II, p. 181. 

43/30 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Apresenta projeto de resolução: 

"As Assembléias Legislativas provinciais compete decidir. 
em caso de dúvida, sobre a legalidade das eleições das Câ-
maras Municipais de suas respectivas províncias." 

Justifica seu projeto. 

Nem o Constituição nem as leis são daras em decidir 
"em caso de dúvida a legitimidade da eleição das Câmaras 
Municipais." 

Por vezes, os presidentes provinciais tomaram decisões a respeito. 
Outros julgam que o direito compete às Assembléias provinciais. Outros 
consideram esse direito de competência exclusiva ou do Governo central 
ou da Assembléia Geral. Aliás, todos esses órgãos já interferiram nas 
eleições municipais. Esta situação de incerteza gera muitos inconvenien-
tes e, por não tratar-se de matéria constitucional, é de parecer que pode 
ser dirimida por uma lei da Assembléia Geral. Não pode se conformar 
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"com o parecer daqueles que querem sujeitar essa matéria ao 
domínio do Poder Executivo e seus delegados, por isso que, 
salvo melhor juízo, me parece contrária à natureza e índole 
do Governo representativo, que o Poder Executivo tome co-
nhecimento e decida definitivamente sobre matérias de elei-
ção papular". O assunto é da competência do Legislativo e, 
nesse caso, parece mais razoável confiá-lo ao Legislativo pro-
vincial, de vez que "a Assembléia Geral, tão cheia de atribui-
ções importantíssimas, e com tão pouco tempo de sessão ordi-
nária que apenas é suficiente, como a experiência tem mos-
trado, para se tratar das leis de força e orçamento, não terá 
tempo para se ocupar de tomar conhecimento da legalidade 
ou ilegalidade das Câmaras Municipais, enquanto que estas 
corporações têm uma imediata dependência das Assembléias 
provinciais, já para a aprovação de suas leis municipais, dis-
tribuição e aplicação de suas rendas, etc., etc." 

18 de março de 1843, t. II, p. 321-322. 
N.&C. 

O projeto é apoiado e passa a ser objeto de deliberação. 

43/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra o requerimento de informações acerca das honrarias distri-
buídas após a pacificação das províncias. 

"Os fatos públicos é que devem dirigir os Srs. deputados 
nas suas argüições. Não devem procurar motivo, por meio de 
informações, para fazer censuras". "Se eu fosse bispo, e se 
pusesse a concurso uma Igreja e nesse concurso aparecesse 
um clérigo a cuja moral eu não pudesse confiar um rebanho, 
eu não o admitiria ao concurso. Se ele fosse e vencesse o 
concurso, eu não o apresentaria ao Governo. Mas se o ho. 
nem foi a concurso e tirou, na forma da lei, há de negar? 
Sim senhores, porque não é somente o saber teologia moral 
e dogmática que habilita o clérigo para se pôr à testa de um 
rebanho; eu diria portanto ao Governo que esse indivíduo 
apresentou bons exames, mas também diria que não o pro. 
punha à Igreja porque não o achava capaz." 

Se alguém tirou um concurso e o Governo se nega a provê-lo, faça 
um recurso. Mes é contra o exame da correspondência interna das 
autoridades. 

20 de março de 1843, t. II, p. 349. 
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N.&C. 

O ponto de vista superior em que se coloca o Pe. Venâncio é aqui 
visível. O julgamento dos atos de um Governo deve ser fetito conforme 
às suas intenções gerais e não pelo exame dos fatos da chamada petit 
histoire. A hipótese do constrangimento de uma autoridade religiosa, 
compelida pelo poder civil a fazer uma designação contrária à sua cOns-
ciência vai verificar-se poucos anos depois. Em janeiro de 1855, o bispo 
de Mariana, Pe. Antônio Ferreira Viçoso, propôs para uma das vagas 
do cabido um candidato, excluindo outro, vencedor em concurso por-
que, dizia em seu ofício, "todos sabem da falta de honestidade em seus 
costumes". Mas o Governo entendeu que, em virtude do padroado, 
cabia-lhe apresentar o sacerdote impugnado. A isto replicou o bispo 
com extrema dignidade rogando ao Governo que sustasse a execução de 
tão nefasto decreto. O Conselho ele Estado em 1856 opinou, contudo, 
que "só ao imperador" cabia decidir. No ano seguinte o mesmo órgão, 
em reunião plenária, reiterou que a questão era temporal. Baseado 
nesses pareceres, o imperador expediu ordem ao ordinário para cumprir 
a carta de apresentação. Insistiu o bispo na negativa: "Se o governo de 
S. M. assenta que sou desobediente, faça de mim o que bem lhe parecer, 
pois confio na misericórdia de Deus que me dará ânimo para sofrer os 
cárceres, o desterro e o mais". Novo parecer do Conselho de Estado: 
"O bispo não pode dizer que desobedecerá sem expor-se a justa admoes-
tação e, conforme as circunstâncias, a processo" (1º). A questão se re-
solveu com um recuo elo Governo que temeu o conflito com um pre-
lado carregado de virtudes e prestigiado pela ciência e pela idade pro-
vecta (11) • 

43/32 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Reconhece o direito da Câmara de acusar o Ministério e negar-lhe 
confiança. Reconhece o direito da Câmara de ser informada do que 
constar dos registros públicos das Secretarias de Estado. 

"Aquelas peças porém que forem confidenciais nem a 
Câmara as deve pedir, nem quando as peça, o Governo as 
deve remeter. " 

(10) Conmltas do Com. de fütado sobre negócios eclesiásticos. Rio, Tipografia 
Nacional, 1870, II, p. 76. 

(11) CõNEGO R. TRINDADE: A Arquidiocese de Mariana. S. Paulo, 1928, 1, 
399. 

AMÉRICO JACOBINA LACOMBE: O aspecto religioso da questão dos bispos. 
Separata de Verbum, XII, 1944, p. 335. 
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Neste caso estão as informações pedidas. Se as graças não foram con-
feridas com justiça, cabe à Câmara censurar o Governo, mas não tem 
direito de conhecer as razões confidenciais que moveram o Governo a 
conceder ou negar suas graças. Observa que se as dúvidas nasceram a 
propósito das graças conferidas recentemente, por ocasião do aniversário 
da sereníssima Sra. J anuária, pode atestar alto e bom som 

"que todos estes indivíduos são dignos e merecedores dessas 
recompensas. Se nesses despachos houve alguma coisa que 
se notar, seria talvez por não compreender outros indivíduos 
que estão em muito boas circunstâncias." 

Vota portanto contra o requerimento e as emendas aditivas. 

21 de março de 1843, t. II, p. 366-367. 

N.&C. 

Contra o requerimento do deputado Pereira Jorge pedindo infor-
mações sobre as graças concedidas ou negadas já se pronunciara com 
veemência o Pe. Venâncio, ria sessão anterior. Outras emendas aditivas 
foram sendo propostas, pedindo mais informações. É contra todos os 
agraciados de sua Província de Minas Gerais. D. Januária celebrara 
seu aniversário a 10 de março. Na sessão de 24 de março, o deputado 
Pereira Jorge retira o seu requerimento e são julgadas prejudicadas as 
emendas. 

43/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta pedido de informações sobre o equipamento da tropa no 
Rio Grande do Sul, acusado pelos jornais de ser extremamente deficiente, 
apesar dos recursos votados anualmente. 

23 de março de 1843, t. II, p. 440. 

N.&C. 

É aprovado o seguinte requerimento do Pe. Venâncio: "Tendo apa· 
recido no Jornal do Comércio, n.0 82, uma carta particular, da qual 
consta que no exército do sul se não encontrava um ponche, um farda-
mento, um cantil, e que todos os batalhões se achavam com armamento 
todo velho, dando-se aliás todos os anos enorme soma para este artigo, 
dizendo-se que havia três mil e tantos ponches, três mil e tantos fard'a-
mentos~ etc., requeiro que se peçam ao Governo informações a respeito." 
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43/3-± VE~A...'IClO HE'.'l"RIQCES DE RESENDE 

A propósito da resolução que dispensa os clérigos de ordens sacras 
de exercer o cargo de jtúz de fato (jurado) observa: 

"Os clérigos não podem votar em sangue, e, por conse. 
qüência, não podem influir em processo em coisas desta na. 
tureza. Disse-se que a falta de uma partícula ou um erro 
de impressão foi que levou o Governo a julgar que (eles) 
em geral não estavam dispensados." 

Vota pela resolução, mas quisera que ela dissesse: o artigo tal com· 
preencfe os clérigos de ordens sacras. 

27 de marÇo de 1843, t. II, p. 465. 
N.&C. 

Trata-se de mera interpretação da lei n. 261, de 3 de dezembro de 
1841, e seu regulamento de 31 de janeiro de 1842. Esta lei, que reformou 
o Código de Processo e criou a Polícia Nacional, dizia no art. 27: "São 
aptos para jurados os cidadãos que puderem ser eleitores, com exceção 
dos declarados no art 23 do Código de Processo Criminal e os clérigos 
de ordens sacras". A dúvida resultava de saber se a conjunção e ligava 
os clérigos à disposição inicial, ou à cláusula de exceção. Deveria ter dito 
"e dos clérigos". 

43/35 MANUEL JúLIO DE :MIRANDA 

Concorda com a emenda, mas a julga insuficiente para atingir o 
objeúvo proposto que é excluir os clérigos de funções incompatíveis com 
o estado eclesiástico: 

"Se a Câmara entende que deve separar estas funções, 
como é de justiça; que deve considerar o sacerdote inteira-
mente sujeito à sua missão sagrada, inteiramente desviado 
destes ofícios que não são próprios da sua missão; parece-me 
que deve compreender nesta resolução a isenção de todos 
estes empregos, a fim de que não se observe que muitos por 
escrúpulo se não prestem a esses cargos, entretanto que po-
dem ser obrigados e outros de muito boa vontade os aceitem 
com bastante escândalo da classe eclesiástica." 

Propõe-se enviar emenda mais ampla. 

27 de março de 1843, t. II, p. 467. 
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N.&C. 

Refere-se ;\ resolução dispensando os clérigos de ordens sacras de 
exercer o cargo ele juiz lle fato, com a emenda do deputado Mendes dos 
Santos, que dizia: "Os dérigos de ordens sacras ficam isentos do cargo 
de juiz de fato, do serviço da Guarda Nacional e de juízes de paz e 
municipalidade." 

43/36 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na mesma sessão apareceram v;hias emendas aumentando as incom-
patibilidadts para os clérigos. 

"Querem concluir daqui que os clérigos deviam tam. 
bém ter escrúpulo de todo e qualquer emprego de jurisdição 
civil [ ...] Mas quem muitas vezes dama CO>atta os edesiá.5-
ticos? Muitos daqueles que não querem que um bacharel 
seja soldado e que, no entanto, seja senador, deputado, elei-
tor, ministro, regente etc.; os senhores militares a quem a 
lei isenta de certos empregos civis e que, no entanto, não se 
querem isentar de ser deputados, senadores, eleitores, etc." 
"Faça-se o serviço ao Estado, mas não se exija que eles se 
declarem ou par César ou por Deus. Quanto à parte canô-
nica, de estar o eclesiástico nos templos cuidando dos seus 
ofícios, da salvação das almas, sem se imp<>rtar com quem 
governa, sem tomar interesse nenhum no Estado ci\·i! seja 
assim porque os deveres estão marcados. :\Ias não se tem 
feito isto. Na América as primeiras vítimas da liberdade e 
da independência têm saído desta classe, classe que pouco 
tem ganho para si neste estado de coisas. Agora alguns se-
nhores, por mera facécia, mas facécia que não admito, que-
rem excluí-la até da qualidade de cidadãos brasileiros. Ora 
isto é uma exageração que pode trazer muitos males ao país, 
no entanto que o serviço público reclama que o eclesiástico 
não seja juiz de fato por uma razão muito simples: é pcxler 
o eclesiástico dar um voto, conhecer de um crime, de um 
fato cuja conseqüência seja o derramamento de sangue. ··sr. 
presidente: os cânones fazem parte do direito do país. Tod.a! 
as leis civis têm reconhecido os cânones da Igreja como lei 
do Estado, e par esse cânones são proibidos os eclesiásticos 
de intervirem no derramamento de sangue. Mas não admira 
que o contrário se queira estabelecer, parque já tem hal-ido 
clérigo comandante da Guarda Nacional!" [- _ -] Quando a 
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eleição era popular, haveria perigo em dizer - os clérigos 
de ordens sacras não são isentos de ser delegados: mas quan. 
do a eleição é do Governo, que deve ter muito em vista a 
legislação auxiliar do país, como são os cânones, o Governo 
deve ter muito cuidado em não fazer escolhas que vão de en. 
contro à legislação do país. Quer-se isentar o clérigo de 
ordens de ser juiz de paz. Para mim era a ocupação mais 
nobre que lhe podia competir; reduzam-se as funções do juiz 
de paz ao que a Constituição quer, não se faça dele um juiz 
de guerra, um juiz de sangue; ocupe-se o juiz de paz de 
conciliar os ânimos, em acabar demandas que não terá sobre 
si nenhuma odiosidade; e eu não quisera então que o clérigo 
fosse isento do serviço de juiz de paz; quisera que este encar. 
go lhe competisse porque era uma função mui bela. Foi a 
exageração que nos levou a dar aos juízes de paz atribuições 
que os tomaram incapazes ele exercer as funções para que a 
Constituição os chamou; porém essa legislação passou, o tem-
po e a experiência nos resfriaram; os juízes de paz foram 
aliviados de deveres odiosos que não lhes cabia. Mas agora 
quer-se cair em outra exageração contrária. [... ] "Excluí 
os eclesiásticos de certas funções; sejam eles obrigados a de-
veres inteiramente eclesiásticos; mas então não exigi deles ne. 
nhum sacrifício civil, não os ocupeis em nada, tornai-os 
inteiramente indiferentes à sociedade. Mas como senhores? 
Cada um de nós reclama para si um privilégio; se se trata 
de recrutamento, meu filho é isento porque estuda na Aca-
demia, porque o tenho destinado ou para a alfândega; ou 
para o consulado; deve ser isento porque é único etc.; enfim 
todos nós queremos o nosso privilégio; mas quando se trata 
de fazer cumprir, a respeito dos eclesiásticos, uma lei canô-
nica, conhecida pela legislação, diz-se que não devemos sei 
isentos." 

"Voto pela resolução com melhor redação; voto contra as 
emendas." 

27 de março de 1843, t. II, p. 470. 

N.&C. 

Primeira abordagem a sério do problema da incompatibilidade do 
clero com certas funções judiciárias, especialmente em face da mudança 
de aspecto da magistratura eletiva estabelecida pelo Código de Processo 
de 1832, de orientação liberal, diante da lei 261, de 3 de dezembro de 
1841, criadora da polícia centralizada e unificada, de criação conserva-
dora . 

.52 



43/37 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito dos créditos especiais, vota contra todas as emendas 
apresenta das . 

"Sempre fui advogado da emissão de papel-moeda, não 
porque desconheça q uc é um meio ruinoso, mas porque dos 
três meios que têm aparecido, a emissão do papel-moecta [ ... ] 
feita com toda a prudência, é o melhor [ ...] A minha opinião 
foi sempre que o produto da imposição aplicado para a amor-
tização do papel-moeda fosse lacrado e selado para em uma 
época dada ser queimado. 

"A razão era para que com esta queima se fosse dimi-
nuindo o papel-moeda no mercado e então esta moeda iria 
sendo procurada, iria subindo gradualmente até se aproximar 
ao par da moeda metálica. " 

Desenvolve longamente suas idéias sobre a emissão. 

30 de março de 1843, t. II, p. 556-559. 

43/38 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discusão do art. 6.0 da lei concedendo crédito extraordinário: 

"O Governo mandará vender os escravos vindos das fa. 
zendas nacionais" [... ] 

Considera-o imoral. 
É a favor da libertação dos escravos. 

Era mais digno do Governo libertá-los; o país ganharia 
mais do que vendendo-os. 

Entretanto: 

"Não proponho a liberdade por uma razão: queria pri-
meiro preparar os meios de subsistência a esses indivíduos. 
Seria primeiro necessário industriá-los nos meios de ganhar a 
vida. Nós temos estabelecimentos públicos que demandam 
braços, temos o Jardim Botânico, temos o Passeio Público e 
outros estabelecimentos, onde estes escravos podem ser em-
pregados. " [...] 

"[••. ] Insisto em que não é próprio do Governo, nem 
da Câmara dos Deputados, fazer da venda desses 150 desgra-
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çados um princípio de renda, um meio de encher o déficit 
(há muito rumor na Câmara) . Senhores, eu vejo muito es. 
panto na Câmara contra a idéia de se não vender, ou mesmo 
de se libertar a esses escravos. Eu deveria dizer que esse es. 
panto não assenta bem nos nobres deputados". [... ] "Para 
quê pois dar um passo todo desumano e irreligioso, que iria 
lançar uma nódoa no caráter do Governo do país, somente 
para tirar o interesse de 74:000$ ao mais? Ora, agora, qual é 
a vantagem que poder levar a Câmara a aprovar este artigo? 
Não iria isto dar um argumento àqueles que nos estigmati· 
zam por promover e encampar um comércio que clandestina-
mente ainda continua contra as obrigações contraídas pelo 
Governo?" 

31 de março de 1843, t. II, p. 576. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio revela mais uma vez sua v1sao antecipadora d'os 
problemas nacionais, mostrando que o seu liberalismo não era tão lírico. 
Prevê o perigo da libertação de escravos não preparados para profissões 
lucrativas. Não prevê apenas que durante quatro décadas ainda nin. 
guém se preocuparia seriamente com o problema de preparar os escravos 
para sua libertação e que quando serão enfim libertos estarão nas mes. 
mas condições em que o Pe. Venâncio não queria libertá-los. 

O Passeio Público era um pequeno jardim botânico, com diretor 
cientista. 

43/39 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o adiamento da discussão do art. 6.º, por tratar-se de 
assunto que exige decisão imediata. Explicita a posição que tomara 
antes com relação à escravatura: 

"[...] Não falei em suprimir a escravatura, apenas em 
referência em um aparte disse que antes a liberdade dos es-
cravos da nação do que essa venda; mas que entretanto de. 
sejava que primeiro se preparasse essa gente para que pu· 
desse ser libertada . " 

Não concorda em que haja mais economia servindo nos estabele-
cimentos públicos homens livres do que os escravos da nação, com os 
quais apenas se despenderá 240 réis por dia. Propõe-se a voltar sobre o 
assunto. 

31 de março de 1843, t. II, p. 580. 
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N.&C. 

A intervenção anterior do Pe. Venâncio despertara celeuma. Vá-
rios deputados, inspirados no mais vil espírito escravagista, atacam o 
Pe. Venâncio, apelando para princípios constitucionais e econômicos. 
Só Rebouças defende a tese do Pe. Venâncio. Sousa Franco propõe 
adiamento do debate. O adiamento é aprovado (Anais, II, 581). O arti· 
go é aprovado na sessão de 4 de abril (Anais, II, 646). 

43/40 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discordando da opinião do deputado que julgara a medida revolu· 
cionária, vota pelo adiamento. 

31 de março de 1843, t. II, p. 585. 
N.&C. 

Tratava-se do art. 7.0 da lei de créditos extraordinários: "O Governo 
fará vender todos os prédios urbanos que possuírem no Império as cor-
porações religiosas, as confrarias e casas de caridade, sendo o seu produto 
empregado em apólices da dívida pública, cujos juros pertencerão às 
mesmas corporações, que os não poderão alienar. Esta venda será feita 
em porções, em hasta pública, com aprovação do Governo, e nas épocas 
que ela julgar mais conveniente". O deputado Francisco Ramiro de 
Assis Coelho, aparteado veementemente com apoiados e não apoiados, 
atacara o artigo como revolucionário, porque atentatório à propriedade 
privada: "[... ] ameaça feita à propriedade das corporações pode passar 
a ameaça à propriedade individual [ ... ] (Anais, II, 581). O adiamento 
é aprovado. O artigo foi aprovado na sessão de 4 de abril (Anais, II, 
646). 

43/41 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Discussão da dispensa do clero do júri. 

A reforma do clero é realmente uma necessidade do país. 
Se se puder reformá-lo, ter-se-á ganho muito. Assim, ele será 
capaz de moralização do povo, virá a paz e ordem pública. 
Mas, no momento, trata-se de medida muito circunscrita. 

Espera que seja apresentado um projeto de reforma do clero. Vota 
pois contra o adiamento. 

4 de abril de 1843, t. II, p. 657. 



N.&C. 

Fora o deputado Barreto Pedroso que vinculara o projeto em dis. 
cussão a uma lei mais ampla de reforma do clero. Logo a seguir, o 
Pe. Pinto d'e Mendonça também se pronuncia no mesmo sentido. A pró-
pria discussão do adiamento fica adiada pela hora! 

43/42 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão de resolução do Senado revogando uma lei provincial do 
Rio Grande do Norte enquanto se arroga o poder de conceder licença 
para alienações de bens imóveis de mão-morta. 

A lei de interpretação do Ato Adicional é omissa nesse 
ponto. Não há, pois, proibição expressa da ação das Assem-
bléias provinciais para autorizarem a venda de imóveis e a 
transformação em títulos públicos. 

Algumas províncias quiseram suprimir casas religiosas. 
Depois as restabeleceram, como a de N .S. da Penha, em Per. 
nambuco. Novos religiosos entraram na posse dos bens que 
uma disposição tinha destinado a outros. As Assembléias pro. 
vinciais têm admitido noviços para certas casas. Ninguém 
tem interferido nesse setor. A Assembléia Geral como que 
reconheceu o direito das Assembléias provinciais. Só agora 
quer-se interferir no particular da conversão de bens. Se cabe 
às Assembléias legislar sobre casas religiosas, elas podem deci. 
dir sobre esse particular. Que resta então às Assembléias? 
Aprovar novenas e procissões? Se se quer limitar o direito das 
Assembléias, vote-se uma interpretação do artigo do Ato Adi-
cional. A resolução é centralizadora e não tem fundamento 
legal. 

5 de abril de 1843, t. II, p. 661-662. 
N.&C. 

O Ato Adicional, no art. 10, dava atribuição às Assembléias pro. 
vinciais para legislar "sobre casas de socorros públicos, conventos e quais. 
quer associações políticas ou religiosas". 

A resolução do Senado é aprovada em 8 de abril. 

43/43 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta críticas às verbas consignadas em orçamento. São exage· 
radas as despesas pedidas para a Secretaria do Império. Vota contra a 
quantia para a colonização porque não sabe qual é nem a sua base: 
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"Talvez fosse melhor promover a catequese e civilização 
dos índios, e chamar a esses nossos patrícios, perdidos nos 
bosques, às doçuras da sociedade." 

Não lhe parece que se possa promover colonização útil para o país, 
enquanto se não tombarem as terras; parece nociva 

"a prática de dar a um só indivíduo 20 léguas d'e terra, por 
exemplo; isto equivale a reduzir todo o Brasil ao estado 
feudal." 

Não sabe 

"em que se funda a desigualdade de ter gratificação o diretor 
da escola de Medicina da Corte, e d'e ter sido suprimida a 
da Bahia." 

Discorda da supressão da verba para a Academia Imperial de Me· 
dicina que 

"pode ser de grande utilidade para a higiene pública." 

Chama a atenção do ministro para dois problemas graves. 

O primeiro é o do curso jurídico do Recife "que tem 
caído em estado de completa podridão, plantada desde a sua 
organização primitiva, quando alguns lentes abriram campa-
nha uns contra outros, disseram-se os maiores impropérios 
pela imprensa e dividiram os estudantes em partidos." 

Não sabe por que se criou o cargo de vice-diretor que era exercido 
pelo lente mais velho. 

Com isto se pagam dois ordenados: um ao diretor, que 
tem estado na Corte, outro ao vice-diretor e mais uma grati-
ficação ao lente mais velho para substituir o vice-diretor "que 
também tem seus impedimentos." 

E refere-se à situação da escola: 

"O resultado disto é que a academia está em tal estado 
que o lente que servia de d'iretor foi espancado e ficou alei-
jado por um aluno da academia! O estabelecimento tem caído 
em tal estado, que foi necessário reclamar uma força do Go-
verno para se manter a subordinação. Acresce que os lentes 
não são muito cuidadosos no cumprimento de seus deveres: 

57 



há lentes que dão vinte lições pür ano, e se ocupam na sua 
banca na cidade do Recife, de modo que, a não ser possível 
reformar a academia, seria melhor fechá-la. 

O orador porém não é desta opinião, nem quer que o centro das 
luzes se estabeleça na capital ão Império; não quer que voltemos à prá-
tica do governo português, que obrigava os que se queiram instruir a ir 
estudar em Coimbra. Ainda quando se queira refundir as academias, 
não será de voto que seja na Corte. Não quer que se escasseem as luzes 
nas províncias, nem que os pais só possam ter a instrução dos filhos 
com grandes despesas. 

O segundo problema grave é "a falta de água que se tem 
sentido na cidade. " 

Não sabe se por descuido ou porque pegou fogo nos matos do Cor-
covado, o que não deixa de diminuir a água. Não lhe parece também 
que deva continuar o sistema de vender anéis de água; quer que se 
concedam, 

"mas mediante um ônus anual, que estabeleça uma renda 
para conservação dos aquedutos, como acontece nos Estados 
Unidos; não se dando jamais propriedade destes anéis de 
água a ninguém. " 

6 de abril áe 1843, t. II, p. 696-697. 
N.&C. 

Depoimento sumamente interessante sobre a situação da indisciplina 
em nossas academias e sobre o problema da conservação da natureza no 
Rio de Janeiro. Já então pegavam fogo as matas do Corcovado! Apre-
senta emendas a cada um dos pontos criticados (Anais, II, 706). 

A Academia Nacional de Medicina, antiga Sociedade àe Medicina 
do Rio de Janeiro, depüis Academia Imperial de Medicina, era uma so-
ciedade científica, aprovada pelo Governo, composta de médicos e ci-
rurgiões. Não era um estabelecimento de ensino. Funcionava como 
órgão de consulta do Governo. Figurava, juntamente com o Instituto 
Histórico, no orçamento geral. Foi fundada em 1829. Gozava de grande 
prestígio. Ali se debateram sérias questões de salubridade pública (12). 
Seu modelo era a Academia de Medicina de Paris, como o do Instituto 
Histórico era o do Institut Historique da mesma cidade, que aliás se ex-
tinguiu: 

(12) ALFREDO NASCIMENTO: O Centenário da Academia Nacional de Medi· 
cina. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1929. 
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Quanto à concessão de terras, trata-se de assunto que viria suscitar 
muitas discussões, até chegar-se à votação da lei n.º 601, de 18 de setem-
bro de 1850, chamada lei de terras, que disciplina, pela primeira vez, 
o assunto. Foi posta em execução pelo decreto 1. 318, de 30 de janeiro 
de 1854. Pelo art. 12, mandava-se reservar terras devolutas para "a co-
lonização dos indígenas". 

43/44 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão de uma resolução do Senado revogando uma lei de Santa 
Catarina de 8 de maio de 1835 determinando que a jurisdição eclesiás-
tica da vila de Lajes ficasse pertencendo ao arciprestado de Santa Ca. 
tarina. 

A vila de Lajes pertencia a Sta. Catarina, mas a jurisdição eclesiás-
tica permanecia subordinada a São Paulo. A passagem da vila para a 
província não se referiu à Igreja. 

O Pe. Resende diz que tem dúvida sobre se o Senado pode dizer 
que a jurisdição que pertence a um pároco pertença a outro. 

Sobre jurisdição eclesiástica há a autoridade que não 
é o Senado. É preciso acordo entre o poder civil e o eclesiás-
tico. Devemos impedir as nossas próprias invasões. É preciso 
distiguir a jurisdição temporal da espiritual. 

Vota pela resolução para evitar mal maior. Mas nem a Assembléia, 
nem o Senado agiram bem. 

8 de abril de 1843, t. II, p. 705-706. 
N.&C. 

A lei fora posta em execução não obstante o protesto do bispo de 
São Paulo. A resolução do Senado é aprovada a 24 de abril. Logo a 
seguir o Pe. Manuel Júlio de Miranda argumenta em defesa da resolução 
do Senado (Anais, II, 705) . 

Dois padres não tachados de ultramontanos defendem a Igreja da 
invasão do poder temporal, tal a evidência do execesso. Infelizmente a 
maneira da revogação do ato de abuso da Assembléia é anulado por 
outra decisão do poder civil, meramente devida a ciúmes de jurisdição. 
Mas o status quo em matéria de competência é mantido. O decreto n.0 

280, de I.0 de maio de 1843, aprovando a decisão da Assembléia, revogou 
a lei da Assembléia catarinense de 8 de maio de 1835 pela qual a juris-
dição eclesiástica de Lajes ficava pretencendo a Santa Catarina. Na sessão 
de 11 de abril, o Pe. Miranda reafirma com veemência sua posição, a 
propósito de uma distorção que o Jornal introduzira no seu discurso: 
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"Pela parte espiritual é a Assembléia Geral competente para legislar". 
Ora, eu não proferi semelhante blasfêmia; eu disse o contrário disto -
que não só as Assembléias provinciais não tinham tal direito, como mes-
mo que se o Senado ou a Assembléia Geral fizesse reviver uma tal lei, eu 
votaria contra; que esperava que aparecesse a resolução do Senado para 
ver o modo por que ela estava concebida. Reclamo pois com todas as 
minhas forças contra essa expressão" (Anais, II, 743). 

43/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Volta a interferir na questão. Partindo da distinção entre "a divisão 
do território e a divisão espiritual'', mostra os riscos de um conflito 
entre a autoridade civil e a autoridade eclesiástica: 

"A lei autoriza a dividir freguesias, mas o bispo pode 
não prover a paróquia de nenhum sacerdote para executar 
suas atribuições [ ... ]" "[ ... ] e pergunto: podia o presidente 
ou a Assembléia nomear um pároco, dar-lhe atribuições? Se-
guramente não. " 

Insiste na necessidade de um acordo entre as duas autoridades e 
conclui: 

"Oponho-me a que se dividam freguesias sem ser ouvido 
o diocesano porque em regra é quem pode saber se tais ovelhas 
são ou não melhor apascentadas." 

A questão se complica no caso, porque a jurisd•ição eclesiástica de 
Lajes pertence ao arciprestado de São Paulo: 

"Se fosse do Rio Grande do Sul, era pertencente ao bis-
pado do Rio de Janeiro, mas em São Paulo há bispo à parte; 
e como é que a Assembléia Geral pode declarar que a juris-
dição eclesiástica de São Paulo fica pertencente à do Rio de 
Janeiro? [ ... ]" 

8 de abril de 1843, t. II, p. 706. 
N.&C. 

A discussão ficou adiada pela hora. Para entender a última parte 
da intervenção do Pe. Venâncio, note-se que a diocese do Rio de Janeiro 
se estendia até o Rio Grande do Sul, com um enclave da diocese de 
São Paulo, com jurisdição no território de Santa Catarina. 
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A criação do bispado do Rio de Janeiro data de 1676. A Santa Sé 
levou 30 anos sem relações com o novo rei português, por pressão da 
Espanha. Durante esse tempo, nem se criaram novas dioceses, nem se 
preenchiam as vagas. O episcopado português estava reduzido a unida-
des. Foi durante esse período que os galicanos instaram pelo desligamen-
to da Santa Sé, criando-se uma Igreja lusitana. Foi a resistência do rei 
que lhe valeu, mais tarde, o título de Fidelíssimo. Afinal o bispado do 
Rio de Janeiro foi criado abrangendo todas as possessões portuguesas 
ao sul até o Rio da Prata. Tudo faz crer que o rei português preparava 
terreno para a expansão premeditada há séculos. A bula seria um argu-
mento. Em 1680 fundou-se a Colônia do Sacramento, em frente a Buenos 
Aires. A paróquia estava submetida à diocese do Rio, onde se guardam 
até hoje os arquivos (13). O bispado de São Paulo só foi criado em 1745. 
Mas alguns vigários do Rio Grande do Sul continuaram a depender do 
do Rio de Janeiro, pela facilidade de comunicações (14). 

43/46 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede que a Câmara não interrompa a discussão sobre o requeri-
mento de Nunes Machado pedindo informações sobre o desengajamento 
de praças na guerra do sul: 

"A resposta deve andar atrás da pergunta." 

11 de abril de 1843, t. II, p. 746. 

N.&C. 

O requerimento desencadeara uma intensa discussão envolvendo o 
problema delicado das relações do norte com o sul . O Pe. Venâncio per-
cebe a gravidade de que o assunto se ia revestindo e insiste na necessi-
dade de esclarecê-lo. Interpretavam mal o pensamento de Rebouças, atri-
buindo-lhe a idéia de que se a guerra do sul custava tanto sangue às 
província do norte, seria melhor abandonar a Província do Rio Grande 
do Sul. Diante da celeuma levantada, o próprio Nunes Machado, na 
sessão de 12 de abril, retirará seu requerimento aliás com protesto do 
Pe. Venâncio (ver 43/108) . 

(13) Pe. ARLINDO RUBERT: "A criação do bispado do Rio de Janeiro". Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v . .314. l.º trimestre de 1977. 

(14) AMYR BORGES FORTES e JOÃO B.S. WAGNER: História administrativa, 
judiciária e ei..1siástica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Globo, 1963. 

61 



43/47 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta emenda ao orçamento autorizando o Governo a conceder 
carta de liberdade aos escravos da Nação empregados nos estabeleci-
mentos públicos e a contratá-los para o serviiço. 

11 de abril de 1843, t. II, p. 753. 

N.&C. 

O ministro Manuel Felizardo opõe-se: "A nação não está nas cir-
cunstâncias de perder estes contos de réis que pode obter pela venda". 
Além disso é "melhor para os escravos serem vendidos, porque, não ten-
do ofício muito deles, e sendo inclinados à preguiça, virão sobrecarre-
gar a sociedade e tornar-se réus de polícia. É melhor dar-lhes t.utore~ 

humanos, como são quase todos os brasileiros." 

43/48 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discutindo a proposta orçamentária, opõe-se à reforma da Secretaria 
de Estado do Império. Há excessos nas gratificações e emolumentos. 
Cada oficial tem 100$rs de emolumentos, mais ou menos. 

"Uma pessoa pobre requer ao delegado da Sé Apostólica, 
para dispensas matrimonias, muitas vezes pedidas, in forma 
pauperum; tem que tirar aviso depois, para o "praz-me". O 
aviso que outrora importava em 6$400, consta que custa hoje 
20 e tantos mil-réis. " 

Vota contra gratificações, contra o acréscimo de ordenados e con-
tra o aumento dos emolumentos. É excessivo o número de empregados. 

É contra a existência de um vice-diretor efetivo n'ls faculdades. Há 
lentes que não dão lições. Pede ao miniistro que os obrigue a cumprir 
seu dever. 

"O curso tem caído em completa podridão". É preciso 
chamar força policial toda vez que há exame e isto mesmo 
não evita a desordem. 

É a favor de certas acumulações justificadas pelo serviço. Desem-
bargadores aposentados, chamados ao Senado ou ao Conselho, 

"não sei por que se lhes há de suprimir algum dos venci-
mentos". "Se há acumulações injustas cumpre cortá-las". O 
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Conselho reúne-se todas as semanas. É preciso ir de sege (as 
estradas têm lama). "Não temos aqui os grandes lordes ingle-
ses que servem por honra unicamente." 

"A venda dos escravos da nação que estão nos estabeleci-
mentos públicos tinha alguma coisa de imoral e anticristão. 
Imoral, porque o Governo que se tem comprometido a não 
aumentar a escravidão no país, contratando com uma potên-
cia estrangeira a cessação do comércio da escravatura, sendo 
seu pensamento não aumentar a calamidade pública, não deve 
ser aquele que vai especular sobre a venda de escravos da 
nação, sobre os contos que esta venda pode render, e sobre a 
economia de 2 contos que se pode fazer no Jardim Botânico 
e outras repartições públicas. 

"Primeiramente estou que, quando se tratar de vender 
os escravos da nação, não valerão nem 100$ por cabeça, como 
sucede com todas as vendas dos próprios nacionais. Quando 
mesmo chegassem a 400$ ou 500$, poderiam render 74:000$, 
cálculo impossível de se verificar pela experiência de todos 
os dias. Isto não faria mais do que alguns bem-aventurados 
os obter por pouco mais de nada, para depois vender com 
lucro. Ora, por uma economia tão pequena, que não felicita 
a nação, por um capital de 20 ou 30 contos, iremos dar o 
exemplo funesto de separar os pais dos filhos, os maridos das 
mulheres, porque não se poderia obrigar o comprador a to-
mar marido e mulher, porque a lei não estabelece esta obri-
gação. Sucederá como no gentio, onde gente casada em sua 
terra é arrancada pelos especuladores que vêm para outros 
países, onde tal gente passa a segundas núpcias, que não sei 
até que ponto poderão ser legítimas e que acho ser um gran-
de ponto de imoralidade porque não sei como os que são 
casados na sua terra possam casar com outrem no Brasil. Mas 
o Governo iria dar, de mais a mais, o exemplo de sacrificar 
por um pequeno interesse de economia, uma virtude muito 
importante na humanidade; iria separar os pais dos filhos, 
os maridos das mulheres e tirá-los de senhor mais humano, 
como é a nação, para esses senhores, alguns dos quais nós 
sabemos para quanto prestam. Era adquirir 2 contos de eco-
nomia com lágrimas muito justamente derramada e com pra-
gas, muito justamente provocadas. 

"Demais, poderíamos nós achar bastantes homens livres 
para substituir estes braços neste estabelecimento público? 
A experiência mostra que não é fácil. Estes homens livres 
estarão amestrados nesta espécie de trabalho como os escravos, 
que lá estão acostumados há muitos anos, conhecedores da-
quele serviço? ganharia muito a nação com esta economia? 

63 



Não sei, mas não duvido afirmar que no cabo de 15 dias, se 
os nobres deputados lá fossem, achariam uma diferença enor-
me, achariam, em lugar do Jardim Botânico, uma tapera ve· 
lha, estragada e coberta de mato, [ ... ] já em uma ocasião se 
mandou sair dos estabelecimentos públicos todos os escravos 
que lá existiam, para fazer o serviço com braços livres, mas 
abandonou-se este projeto porque não progredia o serviço, 
porque não havia bastante gente livre para os serviços dos 
arsenais, e esses homens não se querem acostumar a carregar 
cal, pedra e tijolo à cabeça, como fazem os escravos. Se a 
medida passar, os estabelecimentos públicos hão de ver-se 
muitas vezes embaraçados. " 

"Eu falo com franqueza, vou mandar a emenda à Mesa 
para que, quando a nação queira tirar dos estabelecimentos 
públicos os escravos, seja libertando-os, e nunca vendendo-os. 
Não vamos manchar o nome da nação nem do Governo à 
custa do desgraçado lucro de 30 contos, como avaliou a Co-
missão. Nós iríamos fazer o papel de Esaú que, por um prato 
de lentilhas, vendeu a sua herança. Isto seria bom para os 
particulares que não podemos impedir que vendam seus es. 
cravos, mas que o Governo o faça acho imoral. Ele não des-
pendeu nada com a compra destes escravos; recebeu-os de 
mãos muito antigas; já os bisavós não se conhecem; não é o 
capital que empregou e que torne a realizar. Estes escravos 
vieram a pertencer à nação pela abolição das ordens religio-
sas [ ... ] A nação tem quatro fazendas enormes no Piauí que 
estão enriquecendo indivíduos e não as manda vender, não 
as quer tirar dos que com elas lucram, mas quer vender estes 
desgraçados escravos do Jardim, que estão ali acostumados e 
que não choram seu cativeiro, se é que o cativeiro pode não 
ser chorado, para os sujeitar ao azorrague dos particulares." 

"Venda as fazendas do ~iauí, venda as propriedades da 
nação no Rio e em Pernambuco algumas das quais estão 
caindo em ruína. Com a venda destes escravos a nação não 
ganha, nem no seu crédito nem no seu interesse e fará so-
mente infelizes." 

"[...] Homens livres não quererão servir no Brasil en-
quanto houver escravos." 

É mutatis mutandis o que foi dito a 31 de março sobre o Passeio 
Público. 

11 de abril de 1843, t. II, p. 761-764. 
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N.&C. 

Discurso humano e cheio de bom senso. E no entanto e nome do 
Pe. Venâncio Henriques de Resende nunca é referido entre os que de-
fendem a abolição. As fazendas do Piauí são as Fazendas Nacionais re. 
sultantes do confisco dos bens dos jesuítas na era pombalina. Os escravos 
da nação no Rio provinham, quase todos, da Fazenda Imperial de San-
ta Cruz, também resultado do mesmo confisco em proveito da Coroa. 

43/49 JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 

Apresenta e justifica um requerimento de informações a respeito dos 
acontecimentos de Diamantina: 

1) Se o Governo julga ameaçada a tranqüilidade pública 
em Diamantina. 2) Se foram dadas providências para dis-
persar uma reunião ameaçadora naquela cidade. 

Segundo narra, um grupo de trabalhadores invadiu a lavrn de um 
pai de numerosa família no lugar chamado Mosquito e tentou apro.. 
priar-se violentamente dos terrenos. Um corpo de polícia e outro da 
Guarda Nacional puseram os invasores em debandada. Nov;t invasão se 
prepara e os guardas nacionais não se apresentaram para conter os usur-
padores de terrenos de lavra, único meio de subsistência naquele país. 
Houve processo e pronúncia. Mas o juiz não aprovou o julgamento por 
não ter havido roubo de terras. Os invasores ameaçam mesmo a força 
militar enviada. A rebelião, ao que parece, não tem caráter político, mas 

"temo que venha a tomar, que algum palrador se introduza 
no meio deles." 

Lembra fatos semelhantes ocorridos pouco antes das eleições de 1840. 

20 de abril de 1843, t. II, p. 813-814. 
N.&C. 

O Pe. Gomes de Carvalho voltará a apresentar seu requerimento 
na sessão do dia seguinte (Anais, II, 834) . 

JOAQUIM GOMES DE CARVALHO43/50 

Discussão do requerimento sobre os acontecimentos de Diamantina 
(20-IV) . Não chamou os acusados de rebeldes, nem de ladrões. Disse 
que er:;im invasores. 
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Ainda não têm caráter político. Mas a terra está cheia 
de bandidos vindos dos sertões da Bahia e Pernambuco. Tem 
havido terríveis casos de roubos, assassínios e estupros. A 
questão é realmente local, mas representa uma ameaça. 

24 de abril de 1843, t. II, p. 877. 
N.&C. 

O requerimento levantara debates e ainda havia 28 oradores inscri-
tos para falar no assunto! O último a atacar o requerimento fora 
Ângelo Muniz da Silva Ferraz, barão de Uruguaiana. Durante seu dis-
curso, o Pe. Júlio Miranda "dá em voz baixa um aparte do qual apenas 
ouvimos a palavra "infame". Ferraz protesta com acalorada veemência, 
à qual responde o Pe. Miranda: "não é com o senhor". O Pe. Gomes 
de Carvalho descreve longamente os fatos, justificando aliás a crítica de 
Frrraz, que o acusava de incoerente, pois dissera dias antes que Minas 
estava gozando de tranqüilidade. Na sessão do dia seguinte, o Pe. Gomes 
de Carvalho, alegando que o Governo já tomara as devidas providências, 
retira seu requerimento (Anais, II, 898). Na sessão de 26 de abril, o 
Pe. Miranda explica seu aparte (ver 43 /54) . 

43/51 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Não contesta a utilidade que da lei provincial possa resultar aos 
povos de Lajes, e mesmo à boa organização judiciária da província; 
contesta sim que a Assembléia provincial estivesse autorizada pelo Ato 
Adicional para confeccionar uma tal lei; porquanto não podia ela sem 
exorbitar de suas atribuições transferir um direito que pertence ao 
bispo de São Paulo para o bispo do Rio de Janeiro. É princípio cor-
rente que as dioceses não podem sofrer coisa alguma na sua extensão 
territorial sem que para este ato intervenha a Assembléia e o poder 
eclesiástico: logo, a Assembléia provincial exorbitou de suas atribuições; 
logo, a lei por ela feita deve ser revogada. Se a Assembléia Geral não 
for muito escrupulosa em objetos de semelhante natureza, se não guar-
dar a divisão dos poderes, o resultado será uma confusão continuada. 

As confusões neste assunto continuarão a ser inevitáveis, 
porque "difícil é traçar uma linha divisória entre o temporal 
e o espiritual ordinariamente nestes objetos há grande con-
fusão que a conseqüência inevitável do consórcio adúltero 
que faz a Igreja com o Estado. Digo adúltero porque jamais 
se poderá discriminar absolutamente o que pertence ao espi-
ritual do que pertence ao temporal." 

24 de abril de 1843, t. II, p. 878-879. 
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N.&C. 

Pela primeira vez se ouve um eclesiástico na Câmara insinuar uma 
crítica à ambigüidade do regime de relações entre a Igreja e o Estado. 
A resolução do Senado, revogando a lei provincial, é aprovada por fim. 

43/52 ANTONIO PINTO DE MENDONÇA 

Faz duas interpelações ao ministro da Justiça e Negócios Eclesiás-
ticos: 

"1.0, se as Assembléias Legislativas provinciais no exercí-
cio da atribuição que lhes confere o art. 10 do § I.0 do Ato 
Adicional, a respeito da divisão eclesiástica, isto é, se as As-
sembléias Legislativas provinciais na criação de freguesias po-
dem exercer esse direito sem a intervenção da autoridade espi-
ritual competente; 2.0 , se pelas disposições do artigo [ ... ] 
do Código Criminal ficaram os bispos inibidos de impor pena 
temporal aos eclesiásticos por crime puramente espiritual, 
cujo conhecimento lhes pertence." 

Justifica suas interpelações pelas dúvidas e contestações suscitadas a 
respeito no bispado de Pernambuco. O ministro da Justiça presente à 
sessão, Carneiro Leão, responde logo ao orador. Quanto à l.ª indagação, 
responde: as Assembléias provinciais não são obrigadas a consultar a 
autoridade eclesiástica. Não há obrigação, mas conveniência. Quanto à 
2.ª indagação, responde que, conforme o § 4.º do art. 155 do Código 
de Processo Penal, as autoridades eclesiásticas não podem mais impor 
penas temporais por crimes espirituais, conquanto ele, ministro, acha 
que deveriam poder apoiar qualquer medida legislativa neste sentido. 
Retoma pois o Pe. Mendonça a palavra, para contestar a opinião do 
ministro. Se durante a monarquia absoluta não se fazia isso, como admi-
tir agora que uma simples Assembléia provincial possa criar ou supri-
mir freguesias sem consulta à autoridade eclesiástica: 

[... ] "Todo mundo sabe que a criação de uma freguesia 
não é outra coisa mais que a separação de uma porção de 
fiéis da jurisdição especial de um pastor, para dar a outra; 
separação que só pode ser feita pela autoridade espiritual 
de acordo com a autoridade temporal, e não por uma só das 
duas, e ainda em rigor poderia antes ser feita por aquela 
somente, pelo princípio bem sabido - cujus est ligare est 
solvere." 
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Volta a referir-se aos inconvenientes que essa situação vem criando 
ao bispo de Pernambuco. Passa a referir-se à resposta do ministro à 
2.ª indagação. Discorda da interpretação dada pelo ministro ao art. 155, 
§ 4.0 do Código de Processo: 

"Entendi sempre e creio que esta foi a acepção geral e 
comum desse artigo do Código, que os eclesiásticos não con-
tinuariam a gozar do privilégio do foro das causas cíveis, mas 
que os bispos, a quem pelas importantes funções do seu ofício 
compete velar na execução e observância da disciplina ecle. 
siástica, se proibisse a imposição ou aplicação das penas tem-
porais, é coisa para mim muito extraordinária e mesmo incon-
cebível." 

Segue-se longo arrazoado sobre os inconvenientes desta interpretação: 

"A passar esse princípio e a se não dar já alguma pro-
vidência para que não se receba como conente, eu não sei 
de que possa servir a autoridade episcopal, já tão debilitada. 
Ora, coroo poderá o prelado de qualquer uma diocese corri-
gir os erros e vícios do seu clero e tê-lo mesmo bem mori. 
gerado e honesto, se ele não o puder castigar senão com 
censuras eclesiásticas, as quais pode-se julgar que são penas 
temporais, por isso que nenhuma pena espiritual há que não 
envolva alguma cdisa do temporal? Figuremos mesmo o caso 
de que um pároco seja acusado do crime d'e solicitação ou 
sigilista, que é um crime espiritual, e que, convencido dele, 
tem de sofrer a pena marcada pelos cânones da suspensão de 
ofício e benefício e da inabilidade para continuar a ter bene-
fício; por quem lhe será imposta essa pena, se os bispos e 
as autoridades eclesiásticas estão disso inibidas na opinião 
daqueles que dizem que assim se deve entender esse artigo 
do Código?! Que males não se seguirão dessa inteligência?." 
[... ] "Senhores, se se levar F~:>rtan to a semelhante rigor a 
inteligência desse artigo de lei de que trato, entendendo.se até 
que os bispos não podem suspender um pároco do exercício 
das funções paroquiais antes ou depois de processado, então 
melhor seria decretarmos a abolição d'e toda a ordem reli. 
giosa e eclesiástica; e deixarmos o governo da Igreja em per-
feita anarquia." 

Propõe-se a apresentar projeto revogando o artigo e conta com o 
apoio que o ministro prometia dar a tal iniciativa. 

24 de abril de 1843, t. I, p. 888-890. 
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N.&C. 

O Pe. Mendonça se revela canonista austero, na linha da tradição 
tridentina. O crime de solicitação a que se refere era o crime do sacer. 
dote que se ultilizasse do sacramento da confissão para aliciar a peni· 
tente para atos contra o 6.0 mandamento. O crime de "sigilista", seria 
o do sacerdote que revelasse algum conhecimento obtido sob sigilo sa. 
cramental. O Pe. Mendonça apresenta seu projeto na sessão de 29 de 
abril (ver 43 / 55) . 

O n.0 1 do art. 10 do Ato Adicional atribui às Assembléias provin. 
dais legislar: "Sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respec-
tiva província". Baseada nisso a Assembléia praticara a intrusão nas 
atribuições do bispo a que se referira o Pe. Henriques de Resende. 
O bispo de Pernambuco era D. João da Purificação Marques Perdigão. 

43/53 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta e justifica emenda ao orçamento da justiça pedindo que 
passem a ser pagos por essa Pasta os corpos policiais ou permanentes, 
os párocos e as catedrais. 

"Se os párocos são apresentados pelo Governo central, 
devem ser igualmente por ele pagos." 

Protesta contra Peixoto de Brito que declara serem as simpatias da 
população pelos revolucionários só porque em geral os júris os absolvem. 

Também o júri absolve desgraçadamente muitos facino-
rosos, ladrões e assassinos. Mas "seria muito pouco honrosa 
para a nação brasileira esta simpatia." As razões dessas absol-
vições talvez sejam as palavras ditas na Câmara que persua-
dem o povo de que as sedições merecem as simpatias do 
país. "São tratados de pers.eguidores todos os executores da 
justiça, todo homem encarregado da execução das leis, que 
persegue os criminosos [ ... ]" "Assim se lança o estigma, a 
infâmia de certo modo sobre os que procuram cumprir as 
leis." 

Aborda finalmente o aspecto da indisciplina eclesiástica: 

"Um eclesiástico resiste às penas espirituais, afronta a 
autoridade eclesiástica e apresenta-se em exercício eclesiástico. 
Eu entendo que a pena que o Código estabelece para os de-
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sobedientes pode ser aplicada pela autoridade eclesiástica [ ... ] 
Se se entende que a autoridade eclesiástica não pode prender 
um clérigo recalcitrante, então se deve reformar a legislação 
do país porque não pode haver moralidade e ordem quando 
todos súditos fazem timbre de se insubordinar contra a auto-
ridade superior.'' [ ... ] 

"Vejo mais que, fazendo a lei da competência do Con. 
selho de Estado os casos de competência e abuso de jurisdição 
das autoridades eclesiásticas, as instruções deixaram isto aos 
presidentes de província, com o que entendo que se infringiu 
a lei." [... ] 

"O· Código de Processo propunha-se a tirar a influência 
de certos potentados. Mas desde que o Governo conserva essas 
influências nos lugaFes, pessoas que têm interesse em apadri-
nhar os autores de certos atos, [ ... ] nenhuma medida que o 
Governo proponha pode sanar estes males. Como se poderiam 
achar testemunhas que jurassem e escrivães que escrevessem 
nos processos se, por ventura, todo o mundo, como diz o che-
fe de polícia, estava enfeudado no lugar e não havia gente 
livre?" É o caso de Pedro U choa, constante do relatório do 
ministro. "Falo com os documentos oficiais. Não avanço 
proposições que não possa provar. " Entre nós esquece-se fa. 
cilmente o horror inicial. Não impute ao Governo tudo 
quanto de :mal se passa no país. Mas ele tem obrigação ri-
gorosa de aplainar o caminho. 

25 de abril de 1843, t. II, p. 915. 
N.&C. 

Curioso que proteste contra a interferência dos presidentes de pro-
víncia na autoridade dos bispos, mas não proteste contra a atribuição 
dada em lei ao Conselho de Estado de interferir na jurisdição dos ordi-
nários. 

A emenda é rejeitada a 2 de maio (Anais, II, 1014). 

43/54 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Esclarece o seu aparte, não constante dos Anais, a um deputado que 
afirmara ter o presidente de Minas influído sobre os jurados a fim de 
condenarem os rebeldes de Minas. O orador classificara de infâmia não 
as palavras de seu colega, mas o que a respeito dissera o jornal mineiro 
O ltaculumy. Dá ;plena satisfação ao colega que se julgou ofendido. 

. . ; ~ 26 de abril de 1843, t. II, p. 918. 
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N.&C. 

O Itaculumy (sic) foi um jornal publicado em Ouro Preto (1843-
1845). Não confundir com a Abelha do Itacolomy (1824-1825) (15). 

43/55 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Apresenta um projeto acerca das punições temporais impostas pe-
los bispos: 

1) A disposição do § 4.0 do art. 155 do Código de Pro-
cesso Criminal não proíbe às autoridades eclesiásticas a impo-
sição de qualquer pena temporal decretada pelos cânones 
recebidos, aos eclesiásticos por crime puramente espiritual. 
2) O Governo dará o regulamento marcando os casos e a for-
ma por que as autoridades eclesiásticas deverão deprecar o 
auxílio das autoridades civis para fazer executar suas ordens 
e sentenças legalmente proferidas. 

29 ele abril de 1843, t. II, p. 982. 
N.&C. 

O § 4.0 do art. 155 do Código citado dizia. "Art. 155: A formação 
de culpa dos empregados públicos compete: [...J "4) Às justiças ecle-
siásticas nos crimes de responsabilidade dos empregados eclesiásticos, para 
imposição somente das penas espirituais decretadas pelos cânones rece-
bidos" (grifos nossos). 

Emenda sugerida evidentemente também pelo discurso do Pe. Ve-
nâncio ao criticar o relatório do ministro da Justiça. 

43/56 JOSÉ DA COSTA BARROS 

Como membro da Comissão Eclesiástica, assina, juntamente com os 
P.e• Pinto de Mendonça e Venâncio Henriques de Resende o seguinte 
projeto-de-lei regulando certos aspectos civis do divórcio: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: Art. I.0 - As 
causas de divórcio continuam a ser da exclusiva competência 
do juízo eclesiástico, mas os preparatórios destas causas, como 
são o depósito da mulher e a designação dos alimentos; as 
conseqüências delas, como são a separação de bens e repe-
tição de dote, pertencem ao juízo civil. Art. 2.0 - Na exe-

(15) XAVIER DA VEIGA: A imprensa em Minas Gerais. Ouro Preto, 1894, p. 37. 
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cução da sentença do divórcio se poderão opor embargos, 
fundados em nulidade manifesta e falsa prova, somente para 
efeito temporal e civil d'e impedir, não obstante o divórcio, 
a separação dos bens e restituição do dote. Art. 3.0 - O ma. 
rido que, não obstante o divórcio, e por virtude da sentença 
civil, ficar na posse elos bens elo casal, não poderá alheiar os 
de raiz senão pela mesma forma por que o poderia fazer 
na constância do matrimônio, e às dívidas do marido con-
traídas depois do divórcio não fica obrigada a meação da 
mulher, sem a prova de terem vertido em utilidade do casal. 
Art. 4.0 - O juiz, em atenção às rendas do casal, decretará 
os alimentos que o marido deve d'ar à mulher; a obrigação 
de alimentos cessa, não havendo bens no casal, se a mulher 
deu causa ao divórcio. Art. 5.0 - São nulos os contratos 
de separação de bens sem prévia sentença do juízo eclesiás-
tico que tenha decretado o divórcio. Art. 6.0 - No caso de 
divórcio e não separação de bens, continua a comunicação 
dos adquiridos por ambos os cônjuges. Art. 7.0 - Ficam re-
vogadas as leis em contrário." 

2 de maio de 1843, t. II, p. 1008. 
N.&C. 

A questão fora levantada pelo deputado Antônio Pereira Rebouças, 
na sessão de 4 de março, apresentando proposta para que as Comissões 
reunidas de Justiça Civil e Eclesiástica preparassem um projeto-de-lei a 
respeito. Do contexto se depreende que divórcio significava uma sepa-
ração temporária ou perpétua, sem implicar o direito de contrair novas 
núpcias. 

43/57 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre a crise do clero e a vinda d'e capuchinhos: 

Segundo o relatório da Justiça "ninguém se quer dedi-
car ao estado eclesiástico. Ninguém se ordena e a maior par-
te das paróquias do Império se acha vaga. Não há quem 
administre os socorros da religião à população derramada 
pela superfície do país. " 

Recorre-se aos capuchinhos. Mas não há onde recebê-los. 
Estão três aboletados na Igreja de São Sebastião, do morro 
de Castelo, em ruínas. Mas se vierem mais dez, já pedidos, 
não têm para onde ir. Chovem elogios de autoridades e bis· 
pos sobre estes sacerdotes, mas não se cuida dos meios de man-
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tê-los. O Governo lhes arbitrou 500$rs. mensais para arran-
jarem as acomodações e 2:000$ para reparos na Igreja. 

Propõe: 

1) Fica o Governo autorizado a fazer as despesas neces-
sárias para mandar vir da Itália missionários capuchinhos 
que distribuirá pelas províncias onde as missões puderem ser 
de maior proveito, tendo o seu centro nesta Corte." 

2 de maio de 1843, t. II, p. 1014-1015. 
N.&C. 

Há larga discussão a respeito. Propõe-se que se limite o número de 
missionários. Sousa Martins entende que o Governo já está autorizado. 
Inútil a lei. 

43/58 JOSÉ DA COSTA BARROS 

O projeto não ofende o clero brasileiro, como se disse. Ele o rece-
berá como um benefício à sociedade cristã. Os vigários não têm tempo 
para missionar. Cita um exemplo: 

Um pároco e um barbadinho conseguiram chamar à 
ordem o cantão de Panelas, em Pernambuco, no episódio da 
Cabanada, segundo o testemunho do presidente da província, 
só com a pregação. No entanto o erário estava esgotado com 
as expedições militares infrutíferas. 

2 de maio de 1843, t. II, p. 1016. 
N.&C. 

Entrara em discussão o art. 1.0 - O Governo fica autorizado a fazer 
as despesas necessárias para mandar vir da Itália missionários capuchi-
nhos, que distribuirá pelas províncias onde as missões puderem ser de 
maior proveito, tendo o seu centro nesta Corte." 

43/59 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Os que entendem que o projeto sobre os capuchinhos 
aprovado pela Comissão é um epigrama ao clero devem ver 
este epigrama no relatório do ministro e não no projeto. 
Em Pernambuco, os missionários estão bem acomodados, bem 
como na Bahia. O mesmo não se dá alhures. É um erro 
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acomodá-los nos conventos que têm regras diferentes. Me-
lhor seria acomodá-los no hospício de Jerusalém onde só há 
dois leigos. Os padres não têm meio estável de manter-se. 
As esmolas são precárias. Gastaram a verba na restauração 
da igreja e arranjaram seus cubículos com donativos. Um 
deputado disse que nosso clero não se presta a isso. Estes 
padres são próprios para esta vida. "Nosso clero é ordenado 
a título de patrimônio e não com destino de missionar". Se 
vierem beneditinos eles ocuparão as funções do mosteiro e do 
coro e ainda faltarão padres. O bispo Azeredo Coutinho 
em Pernambuco não conseguiu dois deles para a ilha de 
Fernando de Noronha. Eles não se prestam de bom grado 
para missão que não lhes é própria. 

O exemplo de Panelas é edificante. Aquela cova da 
onça é hoje um Éden: já admitem ali a autoridade legítima, 
já se trata de edificar uma igreja. 

No art. 2.0 a Comissão propõe loterias para edificar pré-
dios e capelas. Ou então não chamemos esses úteis frades. 
"Eu não era dos mais entusiastas porque entendia que era 
dever dos nossos diocesanos cuidar de educar eclesiásticos 
próprios para esse ministério. Mas se até agora isto se não 
tem feito, se há uma falta real de catequistas, se todo mundo 
deu em pedi-los, cumpre concedê-los." 

2 de maio de 1843, t. II, p. 1017. 
N.&C. 

Dom Manuel de Assis Mascarenhas confirma o estado lastimável do 
clero: paróquias sem párocos e falta de clérigos aptos. As missões são 
o único meio em uso para atrair os índios em Goiás. Francisco Sérgio 
de Oliveira não crê na eficácia de estrangeiros nas missões entre índios 
pela dificuldade de se fazerem entender. Vota pelas missões nas fre-
guesias onde não houver párocos. Sousa Franco diz que a crise do clero 
no Pará é apavorante. Vota pela vinda de missionários. José Joaquim 
Coelho considera responsá~eis os bispos que não curavam da boa edu-
cação do clero: "Não temos clero capaz". Teme a repetição do caso 
dos jesuítas no sul, que se tornaram tão poderosos que foi preciso força 
militar para combatê-los porque haviam criado um estado no Estado. 

JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 43/60 

Os religiosos foram chamados, abandonaram seus países 
e correram a prestar serviços no Brasil. É indispensável alo-
já-los. "Não sei que terror podem incutir homens pobres e 
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descalços, religiosos destinados à pregação da palavra de 
Deus." O estado da Igreja é lamentável. "As idéias, os prin-
cípios da revolução francesa [... ] invadiram a maior parte 
das cabeças; o comércio trouxe-nos em abundância os sar-
casmos de Voltaire, a Origem dos cultos de Dupuis, as obras 
de Aretino, de Holbach, até as Ruínas de Palmira para serem 
lidas por lavradores. Daqui datam o desrespeito do clero, o 
desprezo pelo ensino dos pastores; daqui a imoralidade que 
nos aterra; daqui o espírito de rebelião e milhares de outros 
atentados, porque não pode obedecer às leis humanas o que 
desobedece à lei de Deus". Mas é impossível "desconhecer o 
que há no povo de espírito de religiosidade". 

Respondendo a Vasconcelos, defende o missionário que exerceu 
missão no Serro: 

"Esse mesmo, apesar de o suporem doido, prestou alguns 
serviços e me consta que foi causa de se manter na serra de 
Grão-Mogol a tranqüilidade e a ordem e que ninguém dali 
saísse a engrossar as fileiras dos rebeldes" [ ... ] 

O clero não se ofenderá com esse recurso do estrangeiro. 
"As idéias do tempo, o desprezo pela maior parte dos mi-
nistros do culto têm afugentado de tomar o estado eclesiás-
tico os filhos das famílias decentes, sendo admitidos, por con-
seqüência, homens de pouca representação social, homens 
sem prestígio ou consideração alguma, porque a falta de sa-
cerdote tem concorrido para que não haja aquela escolha de 
ordenandos que devia ser indispensável". Os padres não che-
gam para as funções paroquiais. Não se tema a volta do caso 
dos jesuítas. 

2 de maio de 1843, t. II, p. 1022. 
N.&C. 

Francisco Ramiro de Assis Coelho apóia francamente o projeto, bem 
como D. José de Assis Mascarenhas, deputado por Goiás. Este termi-
na o discurso otimisticamente: "Estamos felizmente em um santo re-
gresso e a religião de Jesus Cristo vai progressivamente retomando seu 
brilho e sua ascendência [... ] bálsamo salutar para as chagas produzi-
das pela desmoralização e pelo falso filosofismo". Recebe apoiados e 
muito bem de Nabuco de Araújo, o mesmo que 12 anos depois dará o 
golpe de morte nas ordens religiosas fechando-lhes os noviciados. 

Estamos longe da mentalidade nacionalista de 1830 quando Paula 
Sousa queria expulsar os capuchinhos: "Esses barbadinhos voltem para 
seu país. O Governo que os mande e para isso tem meios de polícia" 
(Anais, II, 180). 
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43/61 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Defende a presença de missionários estrangeiros no país e insiste 
no dever do Governo em apoiá-los: 

"Cabe ao Governo manter com eficácia a religião do 
Estado, tendo obrigação de procurar por todos os meios le-
var o estandarte da civilização e a luz de Jesus Cristo a inú-
meras tribos, que, errantes nas trevas, vagam pelos campos 
e matas ainda incultas no país." 

Lamenta a inexistência de uma escola de línguas indígenas para os 
missionários. 

Toma a defesa da classe clerical: 

Alguns eclesiásticos têm servido de manivela a especula-
dores políticos e outros têm cometido excessos, mas a censura 
não deve recair sobre a classe toda, pois o clérigo deve ser e 
normalmente é justo e honesto. "Os males que nos afligem 
não vêm dos padres. Vêm de mais alto". 

6 de maio de 1843, t. III, p. 15-17. 

N.&C. 

Continuação da discussão do projeto sobre a vinda dos capuchinhos 
italianos. 

O abandono das missões indígenas, outrora jesuíticas, depois fran-
ciscanas, foi uma calamidade. No séc. XIX, foram os capuchinhos, es. 
pecialmente italianos, que ainda mantiveram alguma flama neste setor. 

43/62 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Critica as transformações que se fazem nas secretarias do país. 

São reformas feitas sem nenhum objetivo. Reforma-se 
por reformar. 

Não vê necessidade de tantos plenipotenciários. Bastaria enviar en-
carregados de negócios. Também não concorda com adidos de I.ª e 2.ª 
classe. Não vê necessidade de legação na Rússia. 

Contra o contrato do barão de Roussin, 
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que elaborou uma carta minuciosa de nossas costas. Nossos 
oficiais de marinha poderiam fazê-la. E o barão de Roussin 
ainda se queixa de que foi mal pago. 

Pergunta 

que se fez para repelir os holandeses que invadiam o Rio 
Branco? O mesmo estão ameaçando os ingleses. 

Não entende também por que se demora o reconhecimento do 
Paraguai. 

A nossa legação em Roma deve obter do Papa facul-
dades para nossos bispos concederem licenças matrimoniais. 
Estamos longe. É lento e caro obter dispensas no Vaticano. 
Se é difícil chegar aos bispos, muito mais ao núncio. 

6 de maio de 1843, t. III, p. 28-31. 
N.&C. 

As críticas e interpelações do Pe. Venâncio dirigem-se a Carneiro 
Leão, presente à sessão, que, além da Pasta da Justiça, assumira a dos 
Negócios Estrangeiros, o qual responde imediatamente. 

Por decretos ele março e abril ele 1844, em virtude <le autorização 
legislativa, o Governo ref~rmou as Secretarias de Estado do Império, 'da 
Justiça, da Fazenda, da Guerra, da Marinha e dos Negócios Estrangeiros. 
A estas reformas, que em 1843 estavam em debate, refere-se o Pe. Ve-
nâncio. A descentralização elos tribunais eclesiásticos em matéria matri· 
monial só foi concedida, por Roma, mais de um século depois. 

43/63 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Vota pelo requerimento, para que se esclareça definitivamente quem 
são os verdadeiros legalistas e patriotas. Na Câmara e no Senado, ouvem-
se muitas palavras sonoras, defendendo os rebeldes de Minas e São Paulo, 
como patriotas. Os deputados governistas 

"têm até agora gemido debaixo do silêncio, têm sofrido os 
impropérios daqueles que procuraram ardentemente rasgar 
a Constituição, desconhecer a autoridade legítima: eles não 
querem a perseguição de ninguém, querem a bem entendida 
liberdade: o que não querem é o que se acabou de fazer em 
São Paulo e em Minas. Os autores desses fatos que no Sena. 
do chamaram-se generosos, não pretendiam, segundo diziam, 
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senão melhorar o nosso estado; mas como escarneciam do 
senso comum? Como escarneciam da Província de Minas como 
de São Paulo? Pois, senhores, há de se melhorar a liberdade 
esmagando a liberdade? Há de se melhorar a Constituição 
rasgando-a? [ ... ] Era milagre que estava reservado a esses 
senhores patriotas!" Acusa-se o Governo porque alguns ba-
charéis foram postos em masmorras: "Eu não sei se os ba-
charéis são isentos de ser presos quando saltem fora da lei, 
quando maquinem a destruição do país; eles que não foram 
isentos do recrutamento (apoiados) haviam de estar isentos 
de ser presos quando se sabia que maquinavam a destruição 
do país?" [ ... ] 

8 de maio de 1843, t. III, p. 34-36. 
N.&C. 

Intervenção entrecortada àe apartes e protestos de Wanderley e 
Ferraz, aos quais o Pe. Correia parecia responsabilizar das declamações 
em defesa dos revoltosos. 

43/64 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Pronuncia-se a favor de que venham missionários italianos para o 
Brasil. Em abono de seu apoio aos missionários faz um relato sumário 
do modo como foram civilizados e instruídos os povos brasileiros nas 
mãos das diversas ordens religiosas aqui existentes. 

Sustenta uma estranha teoria ao procurar defender as missões je-
suíticas do Paraguai. Diz: 

"Todo o mundo sabe que os jesuítas mandados em missão 
para o Paraguai não eram portugueses nem espanhóis e sim 
alemães". Eles nunca pregaram a revolta. Os índios não fi-
zeram mais que defender a liberdade natural. 

Ataca Pombal que espalhou publicações caluniosas a este respeito. 

Por que não cita o deputado José Joaquim Coelho os 
fatos favoráveis às missões que abundam nos Anais da Pro-
pagação da Fé? Um deputado distinguiu a catequese, para 
os índios das missões, para os povos ladinos, como se diz na 
Amazônia. A primeira seria úitl, mas difícil; a segunda per-
niciosa. Ora no colégio da Propaganda Fidei estudam-se as 
línguas selvagens. Ali se ensinam 48 línguas. Pelo menos 
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estes missionários estão habilitados a absorverem facilmente 
os· idiomas estrangeiros. Quanto aos ladinos, ou civilizados, 
são muitas vezes indiferentes porque se julgam esclarecidos e 
negam tudo. 

Respondendo ao Pe. Resende, diz que 

os bispos do Brasil gozam de tantos poderes como nenhum 
outro bispo do orbe católico. Nenhuma jurisdição lhes é ve-
dada, em regra, senão a confirmação dos bispos que, segundo 
a disciplina atual, pertence inquestionavelmente ao pontífice 
romano". É bem verdade que atualmente não estão autori-
zados a dispensar no primeiro grau de afinidade. 

Mas esses poderes tem o núncio portanto dentro do país. 

O Pe. Resende pensa que se evita a imoralidade com dispensas mais 
fáceis. O orador julga o contrário, que os recursos mais difíceis con-
tribuem para a moralidade. 

"A imoralidade cresce na razão da facilidade ou certeza 
de obter-se dispensa (apoiados) e nós somos testemunhas da 
familiaridade que existe entre cunhados e dos abusos e es-
cândalos que têm aparecido." 

8 de maio de 1843, t. III, p. 36-39. 
N.&C. 

A "Propaganda Fidei" é uma das 12 congregações romanas, que cor-
respondem como que aos ministérios dos governos, e que ajudam o Papa 
no governo da Igreja Universal. Ela foi fundada pelo Papa Gregório XV, 
em 1622. Note-se que foi do nome dessa Congregação Romana que se 
originou o termo propaganda, hoje de utilização tão diversa. 

43/65 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Responde ao Pe. Pinto de Mendonça. É contrário a que os missio-
nários tenham um centro na capital do Império. 

Eles nunca constituíram província. Tinham, nas provín-
cias, um simples prefeito. Isto facilita as remoções e está 
mais de acordo com o Ato Adicional que entregara às Assem-
bléias o controle das ordens religiosas. A centralização pode 
arruinar as missões . 
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Quanto às dispensas, insiste no seu ponto de vista. 

Há pobres que não têm meios de recorrer ao bispo, quan-
to mais à nunciatura. São em geral os deputados que se 
incumbem desses assuntos, em geral dispendiosos. 

"Quando há imoralidade para que cerramos os olhos à 
luz meridiana? Foi por causa da imoralidade que se aboliu 
o impedimento do 7.0 grau." 

Ele ia ao 5.0 , 6.0 e 7.0 • Ficaram reduzidos ao 4.º. 

"Não concedidas as dispensas, nem por isso deixarão de 
viver alguns como desgraçadamente têm vivido. Nós sabemos 
que o contato, as relações de família, as facilidades de cunha-
do nas casas têm levado a desonra e a imoralidade a alguns 
pontos. Eu estive no México e aí achei estabelecido o prin-
cípio que toda noiva, desde que contratava o casamento, era 
depositada. Daí tinha o pároco um rendimento porque a dis. 
pensa deste depósito equivalia a um tanto. Procurei saber 
qual a origem da necessidade do depósito das noivas [... ] 
Achei uma ordem do bispo ordenando aos párocos que, desde 
que se contratasse um casamento, fizessem depositar a noiva 
em alguma casa. E a razão que alegava o diocesano era que, 
com a facilidade do casamento, o contraente continuava a fre. 
qüência na família, seguindo-se muitas vezes a dissolução do 
contrato com prejuízo da honra e da reputação das casas. A 
pastoral era absurdíssima [ ... ] Mas havia este princípio es-
tabelecido [ ... ] O contato e as relações das pessoas que estão 
em muita familiaridade levam muitas vezes à imoralidade. 
Para que cerrar os olhos a essas fraquezas? [ ... ] Aquele que 
não pode obter a dispensa continua no mesmo estado." 

Narra o caso, em Pernambuco, de um pai que procurou o bispo 
para casar a filha com um cunhado com quem já vivia. 

O bispo alegou que não tinha poderes para a dispensa 
e o pai respondeu que continuaria tudo na mesma. O bispo 
ficou bastante magoado. "Os nossos diocesanos tinham esta 
faculdade. Hoje isto cessou. Existe uma nunciatura no Rio 
de Janeiro e venha do Pará um padre pedir a dispensa com 
as informações precisas" [ ... ] Tudo se dificultou e encareceu, 

Narra vários casos. 

8 de maio de 1843, t. III, p. 39. 
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13/66 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Respondendo a Sousa Franco, reconhece a dificuldade de ser feito 
um mapa exato do extremo Norte. Mas o trabalho de Roussin não é 
perfeito. Ele próprio já tocara num baixio que não figurava na carta 
d'esse técnico estrangeiro. 

Quanto às missões, considera básica a memória de José Bonifácio a 
respeito. 

Volta a tratar da legação em Roma. Ataca a diminuição dos po· 
deres dos bispos brasileiros em proveito da Nunciatura. 

No Brasil a população local é toda parente. É difícil 
casar sem ter de pedir dispensa. É preciso haver no país 
autoridade para essa concessão. É imprescindível que esteja 
com os bispos, senão a imoralidade aumenta. 

8 de maio de 1843, t. III, p. 51-53. 
N.&C. 

O art. 1.0 da resolução sobre os capuchinhos é aprovado em 9 de 
maio. 

43/67 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Entende que é urgentíssimo o requerimento pedindo os termos da 
mensagem do presidente intruso de Minas em 1842 e da resposta da 
Assembléia. É contra a anistia. 

É o interesse de alguns credores que clama pela anistia. 
"É talvez a influência de algum potentado de um lugar que 
quer ver passar no país a rebeldia, a resistência às leis, como 
o espírito que dirige a nação brasileira". "É preciso que se 
cortem as esperanças dos rebeldes do sul, que têm rejeitado 
com insulto todas as anistias. É preciso pôr um prego na 
roda das anistias. É preciso mostrar que a certeza da anis-
tia é que tem feito surgir tantas rebeliões no Império." 

11 de maio de 1843, t. III, p. ll l. 
N.&C. 

Discurso mais que conservador. . . reacionário, com o qual responde 
especialmente a um deputado Penido que defendera com veemência a 
anistia para os rebeldes de Minas e São Paulo. Na sessão de 23 de maio, 
o deputado Peixoto de Brito defende também a anistia e ataca direta-
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mente o Pe. Venâncio "[... ] o nobre deputado filho de anistias" [... ] 
O Sr. Resende: - "Está enganado". O Sr, Peixoto de Brito: - "Bem, 
não será filho de anistias; mas, envolvido em diferentes rebeliões, pare-
ceu-me comparar os envolvidos na rebelião de Minas e São Paulo com 
facinorosos e ladrões". Nessa mesma sessão o requerimento é aprovado. 

43/68 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a elevação da comarca do Rio Negro à Província do 
Amazonas. É matéria grave que deve ser fundamentada em documentos 
oficiais. Se se pretende criar ali autoridades locais para atender às ne. 
cessidades da população, estará de acordo, mas não 

"para se criar províncias cuja alfândega rende 4:000$., como 
há uma, e que entretanto tem uma caterva de empregados 
que absorvem mais do que isto." 

Refuta os argumentos em defesa da divisão: 

[... ] "Dizem tem o território do Rio Negro 80. 000 lé-
guas quadradas. Então criemos uma província no interior 
dos desertos do Brasil; porque desses limites aos da América 
Espanhola há centenares ele léguas, mas inabitadas. O nobre 
deputado supõe que a criação de uma província é um meio 
de população. Então vamos mais adiante, constituamos esses 
desertos em províncias." 

17 ele maio de 1843, t. III, p. 214. 

N.&C. 

Na sessão do dia 13 de maio, Mons. Fernandes da Silveira se opu-
sera ao adiamento: "lembra à Câmara que, tendo sido esta medida pro-
posta em 1826 e reproduzida em 1833, foram pedidas informações que 
vieram e existem na mesma Câmara". É curioso notar como não faziam 
a menor idéia da extensão da futura província, hoje Estado do Amazo. 
nas, à qual atribuíam uma extensão de 80. 000 léguas quadradas, ou seja, 
.480. 000 km2, quando na realidade tem mais de um milhão e meio de 
quilômetros quadrados. Defendendo o projeto, o deputado João Antônio 
de Miranda, que fora até 1840 presidente da Província do Pará, traz 
interessantes dados sobre o Amazonas, sua extensão, cidades, população, 
número estimado de índios, etc. A discussão fica adiada pela hora. O 
texto final da redação é aprovado na sessão de 19 de junho (Anais, 
III, 660). 
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43/69 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discute o orçamento da Marinha. Chama a atenção para o abaa-
dono em que se encontra a Amazônia. Só há ali 6 ou 7 embarcações 
arruinadas. Se fosse mais moço iria para lá ver o gigante dos rios. Las.. 
tima que a Província do Pará (ainda não estava criada a do Amazonas) 
não tenha tido filhos bastante ilustrados, patriotas ou ricos para desen-
volver a província, cujos recursos avultam mais que em qualquer outra. 

"O gênio do mal [ ... J tem assentado que as revoluções 
têm sido o melhor meio de avançar esta província". Alguns 
vapores são ali essenciais. O monopólio dos governantes tem 
sido causa do atraso do comércio. Os interessados nas canoas 
fizeram gorar o projeto de uma companhia de navegação. 
"Reconheço que os americanos são tão perigosos como vizi-
nhos que um deserto de vasta extensão deve intermediar". 
Mas é tão grande a distância e a interposição de mares que 
parece que nenhum perigo havia em que a essa companhia 
se facilitasse a navegação a vapor pela Amazônia. 

Trata da necessidade de drenagem do porto de Recife. Condena a 
reforma da Secretaria da Marinha. Acha pouco explícito o relatório. 
Trata do arsenal, mal instalado. É a favor da continuação da obra do 
dique. Alerta o ministro para a situação em que se encontra o farol 
de Cabo Frio que está em risco de desmoronar e é mal percebido a 
15 milhas do mar. 

Tem sido acusado de tratar de tudo. 

18 de maio de 1843, t. Ili, p. 242-245. 

43/70 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Declara não ser oposto à criação ele província na comarca de Rio 
Negro nem de Curitiba, ou em qualquer outro ponto do Brasil, se por 
ventura for convencido que, desta criação, resultará vantagem para o 
lugar e para o Brasil em geral. 

Mas os documentos existentes na secretaria não são con-
vincentes. Há representações das Câmaras do Rio Negro 
queixando-se da dificuldade na nomeação das auotridades, 
outra contra o monopólio de certas autoridades. Há uma 
representação do Conselho Geral do Pará pedindo a criação 
de um governo na comarca de Rio Negro subordinada ao 
Pará. Enumerar as riquezas da região não basta: "Um nobre 
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deputado fez uma resenha de todos os peixes que havia no 
Amazonas (risadas); escapou-lhe o jacaré que é ali notável 
(risadas) ; falou-nos de todas as tartarugas, da delicadeza e 
suavidade da tartaruga; trouxe o pirarucu, que dizem ali que 
é o porco do rio, trouxe o urucu, que dizem também que é 
grande especiaria para guizados [ ... ] O Sr. Ferraz: "Serve 
para a tinturaria". O Sr. Resende: Sei que serve para isso; 
mas tem-se feito aplicação para molho de pasteleiro, e parece-
me que não há tanto que não se falsifique muito esta pr0-
dução, contra o que já se reclama". Falta uma demonstração 
oficial. 

19 de maio de 1843, t. III, p. 259. 
N.&C. 

O projeto com emenda de Sousa Franco é aprovado. Criava-se tam-
bém ali um bispado. Mas a criação da Província do Amazonas, ex-
comarca do Rio Negro, se deu em 5 de setembro de 1850, pela lei 592, 
e a do Paraná, ex-comarca de Curitiba, se deu em 20 de agosto de 1853, 
pela lei 704. 

O Pe. Venâncio parece ironizar as informações dadas por Miranda 
e Ãngelo Custódio sobre os recursos naturais do Amazonas. 

43/71 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão da resposta à Fala do Trono, defende-se de acusações 
anônimas na imprensa do Rio, mas cujo autor é certamente deputado. 
Faz um longo relato autobiográfico. O deputado Peixoto de Brito res-
ponde-lhe em apartes, mas nega a autoria. 

Narra sua participação na revolução de 1817: 

"Um sentimento de amor da liberdade que eu nunca 
abdicarei, fez com que eu fosse arrastado. Fui arrastado no 
turbilhão revolucionário. " 

Esteve quatro anos preso e foi absolvido por falta de provas. Não 
foi anistiado. Não simpatizou com o movimento de 1824. Até certo 
ponto foi de acordo com seus princípios. Mas foi a favor do juramento 
da Constituição. Mas foi acusado de pertencer ao "Clube do Barata", 
o panfletário Cipriano José Barata de Almeida. Mas prova-se pelas cer-
tidões de embarques que ele jamais se encontrara com este jornalista. 
Não chegou a ser pronunciado, e por isso não foi anistiado. Ficou 
marcado como exaltado, reprobrado porque não se envolveu na cam· 
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panha de 1830 contra Pedro I. Lamentou que o imperador se tivesse 
ocupado mais com Portugal que com o Brasil mas não acendeu a mina 
que ia explodir. D. Pedro optou por Portugal e deixou três penhores 
no Brasil. A eles tem sido fiel. Acompanhou o 7 de abril, posto que 
não concorresse para ele. 

É contra a anistia. 

É preciso pôr uma barreira à impunidade. Ou que 11e 
rasgue o Código Criminal quando trata de rebeliões. "Filho 
das revoluções mas não das humilhações". 

Recebeu seu diploma para a 2.ª legislatura no México. 
Defendeu a conversão dos conselhos provinciais em legislativos por-

que os interesses locais estavam sendo naturalmente prejudicados pela 
discussão dos interesses gerais. É contra o critério provincialista para 
a organização dos gabinetes. 

Tem havido alguns dominantemente pernambucanos ou 
baianos, sem que tenham deixado de ser brasileiros. 

Acha que o Governo poderá dar a anistia. Mas não vê onde estão 
os que exigiam tanta intransigência em outras oportunidades. 

Quanto ao Rio Grande, ou se fornecem forças ao Gover-
no, ou se abandone o Rio Grande. A irresponsabilidade não 
pode continuar. 

Defende a política do Ministério em geral. Deseja que a imprensa 
seja livre, mas seus excessos precisam ser punidos. Critica a atuação do 
júri e exemplifica algumas fraudes geralmente usadas. 

23 de maio de 1843, t. III, p. 330-337. 
N.&C. 

Longo e importante discurso com uma série de declarações de prin-
cípios, mas sem grande base doutrinária. 

43/72 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apóia a emenda apresentada: 

"Se a província inteira dava quatro representantes, a 
razão lógica, o bom-senso diria que se divida a representação 
pelas duas partes em que fica dividida. Se o Pará desse dois 
senadores, devia ficar com um senador e dois deputados; 
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mas, como a Constituição manda que a província, ainda que 
dê um só deputado, elegerá todavia um senador, fique o Pará 
com o seu senador e o Rio Negro com o seu". Não há base 
estatística para se conhecer a população do Pará. Falou-se 
em 300.000 habitantes. Só se foram contados neste total os 
100.000 índios que dizem viver por lá: "Eu posso dizer com 
tanta probabilidade como o nobre deputado que não há senão 
50.000, porque o nobre deputado conhece tanto esses homens 
que andam errantes pelos bosques como eu. Se essa popu-
lação entrasse em cálculo seria então necessário que houvesse 
um deputado índio, que esses índios selvagens fizessem a sua 
eleição, porque do contrário não seriam representados [ ... ] 
Mas ainda assim eu poderia dizer que nesses bosques, nesses 
sertões desconhecidos, encerram-se indivíduos tão columbianos 
como brasileiros, tão peruanos como paraenses; porque se é 
certo o que dizem os escritores, a vida de caçador obriga a 
esses índios a serem errantes, a não terem posição certa. E, 
sendo assim, quem sabe se lá no Peru não se calculou tam-
bém sobre esses l 00. 000 índios selvagens?" Portanto, para a 
divisão da província, não se pode alegar o argumento do au-
mento da população, que deve ao contrário ter diminuído 
pela revolução no Pará e pelas pestes que a seguiram. 

27 de maio de 1843, t. III, p. 376-377. 
N. &:C. 

A Província do Amazonas teve o seu primeiro senador em 1853, 
senão o eleito o ex-deputado Herculano Ferreira Pena. No mesmo ano, 
elegem um deputado, João Wilkcns de Matos, barão de Marauiá. Mais 
tarde, passou a ter dois deputados. Sousa Franco dizia: "A nova Pro-
víncia do Amazonas dará um deputado e um senador" (Anais, III, 276). 
A emenda foi aprovada (Anais, III, 394) . 

43/73 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Apresenta requerimento, solicitando que 

"se dê preferência para discutir-se, depois de finda. a dis.. 
cussão do projeto que eleva à categoria de província a co-
marca de Curitiba, o projeto n.0 79, oferecido pela Comissão 
de Estatística em 1834." 

Justifica seu requerimento lembrando à Câmara que a questão re-
monta a 1830, quando de uma representação do Conselho Geral de Ser-

86 



gipe sobre os limites da mesma província com a Província da Bahia. 
A questão foi várias vezes adiada para pedidos de informações, com uma 
circunstância agravante que deve agora lembrar à Câmara: 

"À Comissão de Estatística foi presente o mapa da Pro-
víncia de Sergipe, feito há mais de um século pelos jesuítas, 
e achado em sua biblioteca no hospício de Jesus. Este mapa. 
que foi remetido à Comissão de Estatística, e que desapareceu 
da pasta, é considerado como obra perfeita; ele marcava bem 
os limites da província, não só pela parte do sul e oeste pelo 
rio Real, mas também pelo noroeste pela serra do Capitão, 
em linha reta à serra de Paulo Afonso, que forma a cachoeira 
deste nome no rio de São Francisco, e que serve de limite 
entre as Províncias de Sergipe e das Alagoas. Este mapa foi 
pedido por um Sr. deptuado da Bahia, para ser litografado, 
toi por este entregue na Casa; parece-me que o Sr. !.°-secre-
tário está ciente disto, assim como alguns srs. deptuados da 
Bahia; mas diz-se que o Sr. Cunha Matos, como membro da 
Comissão de Estatística, o levara para casa. Eu tive de pedir 
à família do Sr. Cunha Matos esse mapa, mas infelizmente 
não o pude haver. " 

O colega deputado por Sergipe talvez não esteja informado desses 
fatos, por isso apresentou seu requerimento, que propõe substituir pelo 
requerimento que agora ele, o orador, apresenta. 

1 de junho de 1843, t. III, p. '153-45'1. 
N.&C. 

O deputado por Sergipe que apresentara o requerimento era SebaS-
tião Gaspar de Almeida Boto, que o apresentara como um projeto-de-
lei: "O Governo fica autorizado a resolver as dúvidas existentes sobre 
os limites da Província de Sergipe com a da Bahia, submetendo ;L final 
aprovação da Assembléia Geral". O deputado Boto insiste em manter 
seu projeto que é aprovado (Anais, Ili, 454) ; o requerimento de Mons. 
Silveira fica para ser discutido em "ocasião competente". Infelizmente 
o ex-deputado, oficial do exército e historiador, Raimundo José da Cunha 
Matos, morrera em 1839. 

JOÃO ANTUNES CORREIA43/74 

Depois de explicar sua longa ausência por motivos de doença grave, 
justifica seu voto de adiamento da discussão do projeto elevando à pro-
víncia a comarca de Curitiba: 
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"[... ] A minha conv1cçao é que de divisão, de criações, 
de subdivisões não tem resultado benefício algum (apoiados), 
e pela mor parte, em vez cfe benefício, acarreta-se um chu-
veiro de males. " 

Sabe que são necesscírias modificações, mas desejava que 

"esta modificação fosse um sistema completo e geral." 

Seu único critério é colaborar para melhorar a situação do país: 

"Em vista da oscilação em que estão sempre os nossos 
negócios públicos, em vista da pouca ordem que reina em 
todo o Império, em vista da facilidade com que se calca aos 
pés a lei e a Constituição, em vista de tudo isto, fiz o firme 
propósito de hipotecar ao Governo, fossem seus membros 
quais fossem, o meu voto para todas aquelas medidas que 
tendessem a extinguir esses males de que somos vítimas, que 
tendessem a preservar-nos das discórdias, das dissenções, das 
rebeldias, porque estou persuadido que, sem extinguir todos 
estes males, o Brasil não pode ser feliz." 

Confessa que tendo ouvido o discurso do nobre deputado por São 
Paulo, modificou seu juízo e, mesmo tendo votado pelo adiamento, está 
agora disposto a hipotecar seu voto em apoio do projeto de divisão. 
Mesmo se aparecerem outros projetos de divisões. 

"[... ] Se eles forem reputados como medida indispensá-
vel, eu dar-lhes-ei o meu voto, ainda que essa minha muito 
amada e querida Província de Minas seja dividida. Se se 
mostrar que o bem público exige que esta província seja 
dividida, darei o meu voto para isso. No que jamais concor-
darei é em que se façam essas divisõezinhas, que se tire uma 
nesga daqui e outra d'acolá." 

1 de junho de 1843, t. III, p. 454-456. 

N.&C. 

O deputado por São Paulo que defendera o projeto fora Carneiro 
de Campos, aliás combatido por outro deputado por São Paulo, Joaquim 
Otávio Nébias, que se referira a novas subdivisões, compensando a Pro-
víncia de São Paulo com algumas comarcas de Minas. 
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43/75 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Deve-se evitar que o montepio, que é de interesse priva-
do ou particular, se concentre nas mãos do Tesouro Público. 

Entende que ao Governo cabe apenas governar o país. 

Querem autorizá-lo a administrar o montepio, obrigando 
todos os empregados públicos a contribuírem para ele. A con-
seqüência será que o tesouro ficará com as contribuições 
como receita e em breve os seus empregados tornar-se-ão fun-
cionários públicos. O Montepio da Cruz (dos militares) vai 
muito bem. O do Estado vai mal. Logo este está mal admi-
nistrado: "Se todos os empregados públicos entrassem para o 
montepio, e se calcularmos que no Brasil há 6. 000 e tantos 
empregados públicos, vinha exigir uma repartição montada 
em um pé tão grande como está o tesouro, e se reconhecerão 
como empregados públicos aqueles que por ora são membros 
de um estabelecimento particular, e o Governo carregará com 
as conseqüências disto." 

10 de junho de 1843, t. III, p. 601. 
N.&C. 

A discussão é adiada. O cálculo de 6 . 000 empregados públicos no 
Brasil deve ter o sentido de uma simples simulação aritmética, ou talvez 
refere-se apenas aos funcionários públicos gerais, não provinciais nem 
municipais. 

43/76 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pelo aumento dos impostos. 

Se estamos em bancarrota, devemos carregar nos impos-
tos. Não é tão negra a situação. Uma folha inglesa há tempos 
elogiou o Governo brasileiro pelas medidas que adota no 
sentido de fugir às operações de crédito fora do país e valer-
se dos próprios recursos. Nosso déficit será de 9.000 e tantos 
contos. Mas não amortizando a dívida interna e externa e se 
não se der a certas rendas o destino especial, o déficit fica 
reduzido a 3.000 e tantos. 

Para cobri-lo se propõem as medidas em debate. 

26 de junho de 1843, t. III, p. 761. 
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N. &:C. 

Curioso é que, na sessão de 20 de junho, o mesmo Pe. Venâncio 
não era tão otimista quando então observara que se o Brasil fosse uma 
pessoa física, há muito tempo estaria na prisão por dívida (Anais, UI, 
697). 

13/77 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Comenta as várias técnicas que o contrabando vem utilizando em 
Pernambuco, desenvolvendo cada vez mais este tipo de negócio. 

O Governo deve tomar medidas enérgicas, pois o con-
trabandista não corre nenhum perigo no Brasil. 

Julga inteiramente inútil pretender fixar uma porcentagem de im-
postos, porque os contrabandistas têm sempre recursos para burlar a 
alfândega. Uma lei de impossível aplicação não deveria ser aprovada: 

"[... ] Quer-se fazer entrar na alfândega jóias, relógios, 
brilhantes e objetos de ouro e prata, mas aqueles que estão 
acostumados a contrabandear ou a passar por alto, tanto faz 
que se pague 6 e meio ou 4 e meio, hão de continuar a fazê-lo: 
em Pernambuco se fez contrabando em caixas de archotes e 
bocetas de tabaco de chifre: quem está acostumado a contra-
bandear, continua sempre. Um francês mandou a Pernam-
buco um carregamento de várias coisas, e quando o consig-
natário lhe mandou as contas, declarou tanto - de direitos, de 
que não se pagou senão metade, para não perder o jeito de 
contrabandear. Aparece um relógio na alfândega sem uma 
peça essencial, sem mola por exemplo, sem pêndulo; que va-
lor tem sem esta peça? Nenhum; entretanto a peça que falta 
vem em uma barrica de ferragens, como se tem verificado. 
Por isso suponho que o artigo não produzirá vantagem" [ ... ] 

26 de junho de 1843, t. III, p. 765. 
N.&C. 

O artigo foi aprovado (Anais, III, 766). 

43/78 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra o imposto de 20$ sobre os carros de enterro de duas rodas. 
Se a Comissão tivesse por objeto proibir também que se morresse, vo-
taria o imposto. 
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O cidadão há <le ir para o cemitério num saco ou numa 
rede? Pague o imposto <le uma sege 10$, e não mais. 

27 de junho de 1843, t. III, p. 767. 

N.&C. 

Apresenta emenda neste sentido. O artigo em discussão dizia: " [ ... ] 
o imposto [ ... ] será cobrado nas seguintes proporções: os carrinhos ti-
rados por um só cavalo pagarão 8$; as seges, saciáveis e carrinhos tirados 
por dois cavalos 10$; as traquitanas e carros de quatro rodas de qual-
quer feitio 12$; as carruagens 16$ os ônibus e carros de enterro de duas 
rodas 20$ e os coches de aluguel de quatro rodas para enterros, casa-
mentos e batizados pagarão 40$". O artigo foi aprovado com a emenda 
do Pe. Venâncio. 

43/79 MANUEL JúLIO DE :MIRANDA 

Acha que a Comissão da Câmara foi mais ministerial que o próprio 
Governo. Há abusos e tratemos de aumentar a renda. Vota assim con-
tra o art. 5.0 da Comissão, porque não servirá para aumentar a renda: 

"Esta imposição, se passar nesta escala, em vez de aumen-
tar a renda há de diminuir, porque hão de fechar-se muitas 
casas. Já se disse que isto seria melhor para a moralidade, 
mas, Sr. presidente, não estamos tratando agora desta parte. 
Não duvido que haja muitos abusos, mas nós estamos tra-
tando de aumentar a renda, e se passar esta idéia estou que 
havemos de diminuí-la; poderão ficar quatro ou seis casas que 
possam suportar o tributo de 25$600, mas hão de fechar-se 
vinte, e o tributo que pagarão as que ficarem não chegar;i 
para o desfalque que hão de as outras produzir, portanto, 
será muito nocivo, mesmo para a renda." 

Admite porém a subemenda duplicando a tributação apenas para as 
casas comerciais das principais praças, Rio, Bahia, Pernambuco e Ma-
ranhão, portanto com exclusão das cidades do interior: 

"20 ou 30 casas (de comércio, do interior), não fazem 
(em negócios) uma do Rio de Janeiro." 

27 de junho de 1843, t. III, p. 784. 
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N.&C.  

O art. 5.0 dizia: "A contribuição das lojas [ ... ] fica elevada ao 
duplo do que atualmente se arrecada, compreendidas nas ditas disposi-
ções as fábricas de velas e de tabaco". É curioso notar a concentração 
da riqueza nos quatro maiores centros financeiros de então. O artigo 
foi aprovado na sessão de 1.0 de julho (Anais, IV, 18). 

43/80 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor da autorização ao Governo para realizar operações a 
fiin de ser depositada em Paris a quantia de um milhão de francos, em 
moeda forte, para o dote de 750 contos da princesa D. Francisca, casada 
com o príncipe de Joinville. 

28 de junho de 1843, t. III, p. 797. 
N.&C. 

O príncipe, filho de Luís Felipe I, recebeu o dote de sua mulher 
em dinheiro, um milhão de fancos, mil contos em apólices e 25 léguas 
quadradas de terras. Tudo correspondia ao total de 750 contos. Nas 
terras o príncipe fundou a Colônia D . Francisca, na cidade que se cha-
mou Joinville. Na sessão de 30 junho, o Pe. Venâncio volta a insistir 
na sua tese, argumentando que o Brasil ganharia em ter um colonizador 
forte que viesse dar vida àquelas terras (Anais, III, 827). O tratado é 
aprovado em 30 cfe junho com a emenda da Comissão quanto à forma 
de transferência da quantia (16). 

43/81 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Critica a redação do art. 6.0 , porque confusa e dando margem a equí-
vocos. Discorda da emenda apresentada por Sousa Franco. O objetivo 
do art. 6.º não é forçar as indústrias a liberar mão-de-obra escrava para 
a agricultura. Se fosse esse o objetivo concordaria com a emenda, por-
que acha que a indústria não deve ter mão-de-obra escrava: 

"[... ] Eu quis achar uma tenda onde meter um menino 
livre, mas não a achei, porque todas as tendas estão cheias 
de moleques. Cada mestre sapateiro, latoeiro ou alfaiate, não 

(16) O texLO do tratado v. cm A . .J.S. BQT,\FOGO: O Balanço da dinast.a. 
Rio de Janeiro, 1890, p. 124. 
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quer ter na sua oficina senão 10 ou 12 e mais escravos, por-
que encaram a admissão de um livre como prejudicial à sua 
indústria, porque o homem livre pode ser concorrente peri-
goso aos seus interesses. Eu quisera que a nossa indústria ma-
nufatureira não estivesse na mão de escravos, até por uma 
razão, porque esse estigma que pesa sobre essa classe faz 
arredar do contato com ela todas as pessoas que não perten-
cem a esta. Um preto, sendo forro de nascimento, não quer 
trabalhar com escravo. Se, por um lado, os donos desses es-
tabelecimentos não querem admitir pessoas livres, para não 
criar concorrentes que podem diminuir seus interesses, por 
outro lado, os livres não querem aprender nas oficinas, por-
que não querem estar em contato com os escravos." 

Mas o objetivo do artigo é aumentar a arrecadação. Discorda tam-
bém d'a idéia de fazer extensiva a taxa aos escravos de fazendas rurais: 

"A vida do campo é muito perigosa para os escravos, 
porque estão mais sujeitos à morte, pela umidade e chuvas, 
e por outras circunstâncias ocorrentes além das calamidades 
que a inconstância das estações ocasiona aos frutos; e se mui 
dificultosamente se prova que os agricultores tirem 5 ou 6 
por cento do seu capital, pode-se, pelo contrário, mostrar com 
evidência que os escravos empregados na indústria fabril dão 
muito maior interesse." 

de julho de 1843, t. IV, p. 20-21. 
N.&C. 

Em discussão o art. 6.0 do projeto-de-lei fixando as rendas do Impé-
rio: "A taxa que atualmente pagam os escravos das cidades e vilas do 
Império fica elevada a 2$ compreendidos os africanos livres, por quem 
responderão os que tiverem". É esse o artigo cuja redação o Pe. Venân-
cio critica. O deputado pelo Maranhão, Franco de Sá, apresentara emen-
da: "ficam excetuados desta taxa os escravos empregados nos estabeleci-
mentos fabris que tiverem mais de 10 trabalhadores ocupados em seu 
custeio, e no caso de serem escravos dos mesmos proprietários de tais es-
tabelecimentos". É esta a emenda que o Pe. Venâncio combate. 

JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 

A taxa de 2$000 deu lugar a muita imoralidade: 

"[...] Porque muitas famílias que tinham recebido es-
cravos que não prestavam serviços pela sua idade avançada 

43/82 
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expediram-nos para fora de casa, entregando.os à caridade ou 
miséria, mandando-os mendigar. Excitou isto um pouco de 
clamor". Como está redigido, o artigo incentivará a mesma 
imoralidade. 

Apresenta pois emenda: 

"[... ] Excetuados os escravos de quatro anos, e aqueles 
que, por sua longevidade e impossibilidade física, forem iná-
beis para qualquer serviço". 

l de julho de 1843, t. IV, p. 21-22. 
N. &:C. 

Na sessão do dia 3 de julho, o art. 6.º foi aprovado, rejeitadas todas 
as emendas (Anais, IV, 35) . 

43/83 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

· Pronuncia-se contra o artigo que impõe aos eleitores uma contribui-
ção. Não pode deixar de dizer à ilustre Comissão que ela foi muito 
temerária. Não teve medo de enfrentar o poder dos eleitores. 

Os nobres deputados querem ter esta classe contra si? 
Quando é tempo de eleições, não há obséquio, carícias e con-
templação que não se prestem aos eleitores, mas depois que 
passa esta ocasião, pretende-se ameaçá-los com uma multa. 

Acha tal medida uma tirania revoltante. 
Combate a imposição de tributos a periódicos. 

Não quero matar a imprensa. Quero que viva e que se 
corrijà. 

Votará também contra o imposto do selo como consta do artigo; 
apoiará porém a emenda 

"para que essa imposição tenha lugar quando os recibos fo. 
rem ajuizados." 

Pretende enviar 

"uma emenda geral para que sejam isentos do selo todos os 
que não recebem ordenado por qualquer maneira." 

4 de julho de 1843, t. IV, p. 62. 
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N. &:C. 

Refere-se ao projeto-de-lei eleitoral, que seria transformado na lei 
n.0 387, de 19 de agosto de 1846. Os últimos artigos estabelecem multas 
para os eleitores omissos. 

Em discussão o art. 7.0 do projeto-de-lei quanto às rendas do Impé· 
rio. O artigo criava dois impostos de selo: um proporcional e outro fixo. 
Nos seus vários parágrafos previa a incidência de ambos. 

43/84 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Levanta várias dúvidas sobre o imposto do selo, e sobre a proposta 
do Governo que criava um imposto fixo e outro ascendente. A primeira 
dúvida se refere ao imposto ascendente do selo sobre os despachos das 
alfândegas. Tratava-se de um verdadeiro imposto à importacãn mie j;i 
pesar sobre o preço dos produtos importados. Gostaria de saber se a 
medida não haverá de suscitar reclamações que obrigarão a Câmara zi 

voltar atrás: 

"Bem sei que se pode dizer que as nações que têm trata-
do conosco não podem reclamar contra isto, porque o impos-
to recai também sobre a exportação e importação nacional; 
mas basta que se demonstre que fica tão gravoso que pode 
equivaler a uma proibição, ainda mesmo que não hai1 recl<i-
mações, para que eu tenha dúvida em votar por ele." 

A segunda dúvida se reporta ao imposto do selo sobre diplomas de 
eleitores e vereadores das Câmaras Municipais. Está disposto a votar 
contra esse parágrafo, porque não quer agravar 

"nenhuma daquelas pessoas que servem de graça ao país, que 
não recebem ordenado, que encaram o serviço como gravoso, 
·principalmente os eleitores que têm de ir muito longe de suas 
casas. É claro a todas as luzes que, exigindo a Constituição 
um rendimento para eleitores em eleições primárias de 100$, 
seria difícil que aqueles que têm somente de renda 100$, 
possam pagar 4$ de selo." 

A terceira dúvida indaga sobre a cobrança do selo em recibos de 
pagamentos em dinheiro: 

"Eu que tenho de pagar ao meu alfaiate o feitio de rou-
pa, e que recebo dele um recibo, como fazer efetivo o paga-

95 



mento do selo? Como em transações tão triviais, tão corri-
queiras evitar a fraude?" 

Suspeita que tal medida será muito gravosa ao comércio. Não acha 
fundada a crítica de que o imposto sobre os periódicos signifique um 
atentado do Governo à liberdade de imprensa: 

"Os assinantes do jornal do Comércio que pagam 20$ 
pela assinatura, pagarão mais alguma coisa equivalente a 10 
réis de porte e 5 réis de selo . " 

Não pode admitir que isso equivalha a uma proibição. Por outro 
lado, entretanto, acha excessivo o imposto do selo sobre a correspondên-
cia epistolar: 60 réis de porte de terra e 120 réis de portes marítimos: 

"Uma das causas que mais concorrem para a moral pú-
blica e para o bom nome dos indivíduos, é a correspondência 
epistolar entre pessoas mui distantes, pelo desejo que têm 
de que seus amigos e parentes saibam que a sua conduta é 
boa e não lhes causa vergonha, o que não sucede quando se 
esquece dos amigos e parentes. Portanto, a correspondência 
epistolar é não só muito útil para o interesse das famílias e 
dos nossos negócios particulares, como para a moral pública. 
Eu entendo que isto é mais forte, é mais interessante que a 
publicação de periódicos, cujo serviço reconheço, mas cujo 
desserviço também conheço." 

Na sua opinião, os correios não devem ser uma fonte de renda para 
o Governo, mas também não podem ser uma despesa improdutiva. Por 
isso, julga que quem deseja usar os serviços cio correio que os pague. 
De outra forma 

"quanto maior é o número de cartas, tanto maior é a despesa, 
vendo nós que de tempos em tempos se faz um auto de fé 
público, que as cartas são queimadas em prejuízo da renda 
pública; entendo, digo, que aqueles que têm interesse em 
escrever paguem o porte. " 

Votará também contra o selo sobre os livros das Câmaras Muni-
cipais: 

"Quero que o tesouro tenha meios para acudir às suas 
despesas mas não quero um gravame tão forte sobre os par-
ticulares. " 

6 de julho de 1843, t. IV, p. 106-108. 
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N. &C. 

O imposto a que se refere consta do art. 7.0 ão orçamento da receita. 
Este será de agora em diante de duas espécies: um proPorcional e outro 
fixo; § I.0 - Ao primeiro ficarão sujeitos todos os papéis de contratos 
de empréstimos de dinheiros, bem como letras de câmbio e da terra, 
créditos, escrituras ou papéis de vencia, de hipoteca, doação, depósito, 
ou de qualquer outro modo de transferir a propriedade ou usufruto; 
os recibos de pagamento de dinheiros; os formais de partilhas ou cer-
tidões de quinhões de herdeiros ou legatários; os conhecimentos das mer-
cadorias exportadas ou importadas; os despachos da alfândega e mesas 
de consulado; afretamentos, arrendamento das propriedades de raiz; con-
tratos de aluguel, e as apólices de seguro, e das companhias anônimas. 

O imposto proporcional será equivalente a um quinto por cento dos 
valores respectivos; mas nenhum escrito poderá pagar menos de 200 
réis. § 2.0 - Ao imposto fixo ficam sujeitos, como até aqui, os papéis 
destinados ao atos civis e judiciais, e também os livros de comércio, das 
irmandades, dos conventos e casas de caridade, das Câmaras Municipais, 
das paróquias, dos escrivães, dos tabeliães; os documentos e requerimentos 
de qualquer espécie, os jornais e quaisquer publicações periódicas, os 
papéis de música, e em geral quaisquer títulos ou papéis que possam ter 
fé em juízo ou nas repartições civis. 

A quota deste imposto sobre os jornais será de 5 réis em cada folha, 
de qualquer tamanho, e sobre os mais objetos de 80 a 300 réis por 
meia folha, segundo a tabela que for formada pelo Governo. O imposto 
do selo sobre títulos de nomeação espedidos pelo Governo por seus tri-
bunais ou delegados, será de um por cento do valor do ordenado ou 
da cotação do ofício, não podendo porém ser menor de 8$ e é extensivo 
aos diplomas dos deputados e senadores. Os eleitores e vereadores das 
Câmaras Municipais pagarão pelo selo fixo de 4$ pelo seu diploma." 

É apoiada a emenda da Comissão, fixando a tabela de cobrança do 
selo proporcional. 

O art. 7.0 foi aprovado, bem como a tabela proposta pela Comissão. 
É rejeitado o imposto do selo sobre os livros das Câmaras Municipais; 
é também aprovado o selo sobre periódicos, como também sobre os tí-
tulos de nomeações. É aceita a emenda do Pe. Manuel Júlio de Miranda 
isentando do selo os títulos de empregados que não vencem ordenado. 
O selo sobre diploma de eleitores e vereadores é rejeitado (Anais, IV, 
113, 114, 118). 

43/85 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não se deve esperar uma comunicação oficial do gesto de S. M., o 
imperador, o qual 
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"em sua modéstia não queria fazer bulha da cessão que fez". 
[... ] "Se S.M. entendeu que devia comunicar ao Sr. minis-
tro da Fazenda que cedia, durante o ano financeiro, a quarta 
parte da sua dotação, em atenção ao estado do país, é porque 
não está nos seus desejos que no público se faça bulha desta 
cessão. E isto não é nada extraordinário no coração de S. M.; 
é coisa muito ordinária aos seus sentimentos; já à sua custa 
fundou um colégio e outros atos tem praticado que mostram 
a magnanimidade do seu coração." 

Vota contra o requerimento: 

"Sou inimigo de entusiasmos (apoiados), não me dei-
xarei enfatuar por ver algum que cede; quando quiser, man-
darei dizer ao tesouro - um anônimo cede tanto do seu 
subsídio." 

10 de julho de 1843, t. IV, p. 142-143. 

N.&C. 

Ante o gesto generoso do imperador, o deputado Peixoto de Brito, 
num arroubo de entusiasmo, fizera uma moção no sentido de todos os 
deputados imitarem o mesmo gesto, enviarem uma delegação para agra-
decer a generosidade do monarca. É contra esses entusiasmos que se pro-
nuncia o Pe. Venâncio. A urgência para discutir a proposta é rejeitada. 
A proposta é discutida na sessão de 12 de julho. e é rejeitada por gran-
de maioria (Anais, IV, 183). 

43/86 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Duvida em votar a favor do artigo. Supunha que as matrículas dos 
cursos jurídicos de Olinda bastavam para cobrir as despesas e fora essa 
a razão alegada para abrir cursos idênticos na Bahia. Agora informam 
que a receita das matrículas é mui diminuta em comparação das despe-
sas. Os cursos jurídicos não devem ser uma fonte de rendas, mas tam-
bém não podem ser uma fonte de despesa. Receia que o aumento pro-
posto equivalerá a uma proibição: 

"As pessoas mais ricas nem sempre são as mais talento-
sas; muitas vezes na classe média aparecem talentos que po-
dem ser mui úteis ao país". Consta que o número de estu-
dantes não é grande. Em São Paulo, por exemplo, são apenas 
uns 70, com 3 ou 4 matrículas por ano. 
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Não entende também por que o artigo beneficia tanto as escolas 
de Medicina em comparação com as escolas de Direito: 

"Quando os médicos eram tratados como gente da última 
classe, quando ninguém se queria aplicar a esta faculdade, 
realmente era a classe pobre que se ia matricular na acade-
mia de Medicina; mas hoje a coisa muda muito; os médicos 
já não andam àe capote, nem mesmo os cirurgiões estão tão 
abatidos como outrora, em que os médicos se arrogavam uma 
categoria mais elevada. Mesmo não estamos como na Ingla-
terra e nos Estados Unidos, em que os lojistas permaneciam 
à primeira classe e os médicos ficavam em classe mais baixa, 
se por ventura, por seu nascimento, não pertencessem à outra; 
entre nós não sucede assim. Depois, os médicos são mais 
apreciados; enquanto houver mundo e se viver e morrer, os 
médicos hão de ter mui to que fazer [ ... ]" Os bacharéis, por 
outro lado, não têm muitas demandas de que se ocupar: 
"[... ] vai-se por essas ruas, encontram-se muitos bacharéis for-
mados em Direito que não têm que fazer, que não têm ex-
tração, porém não há um só médico que não tenha que fazer. 
O médico, em regra, não precisa de emprego do Governo; 
pelo contrário o bacharel em Direito precisa muitas vezes 
ser empregado pelo Governo". De resto, ouvi dizer que os 
cursos de Medicina deveriam ser reformados, porque "têm 
um aparato de cadeiras de que não precisam." 

11 de julho de 1843, t. IV, p. 166-167. 

N.&C. 

Em discussão do art. 8.0 da lei da receita: "Fica elevada a 150$000 
a matrícula dos cursos jurídicos e a 80$000 a àa escola de Medicina" 
(Anais, IV, 162). O artigo é aprovado (Anais, IV, 179. 

43/87 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discorda do artigo por várias razões: 

Cria impostos sobre as mesmas fontes de receita donde 
as Assembléias provinciais recolhiam alguma renda; cria o 
imposto de 2$000 sobre os escravos que trabalham nas indús. 
trias mencionadas e nas chácaras que produzem capim, mas 
antes já se votara outro imposto de 2$000 sobre os mesmos 
escravos. 
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Não compreende por que se faz distinção entre as chácaras que pro.. 
duzem capim e as outras: 

"Consta-me que em roda do Rio de Janeiro, na com-
preensão do termo da décima, há chácaras que entretêm gran-
de número de escravos, e naturalmente os proprietários hão 
de tirar interesses não só do capim como de outros gêneros. 
Não vejo razão para se impor sobre umas chácaras, e sobre 
outras não; se é uma imposição sobre a indústria, não se im-
ponha só sobre a da plantação do capim." 

Julga o artigo confuso e sugere que volte à Comissão para nova 
redação. 

12 de julho de 1843, t. IV, p. 183. 

N.&C. 

Em discussão o art. I.0 da lei da receita que criava impostos sobre 
as caieiras, olarias, pedreiras, chácaras de capim, casas de trastes, roupa, 
calçado de mão estrangeira, casas de leilões, bestas e cavalos, despachan-
tes, bilhetes premiados da loteria, cautelas, etc. O artigo é aprovado, 
com emendas (Anais, IV, 191). O Pe. Venâncio voltará a insistir no 
assunto, na intervenção seguinte. 

43/88 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Votará por emendas no sentido do que disse o ministro da Fazenda 
sobre os impostos, isentando as indústrias que já pagam contribuição aos 
cofres provinciais. A Assembléia Geral não deve anular as Assembléias 
provinciais. 

Acha que se podem cobrar impostos sobre produtos ingleses se há 
análogos do Brasil. 

A Inglaterra pode impor direitos diferenciais sobre os 
gêneros do Brasil que ela tem análogos; o Brasil também 
'pode impor sobre os gêneros ingleses que têm análogos no 
Brasil. Pode mesmo proibi-los. Este artigo do tratado é re-
cíproco. Podemos impor sobre o açúcar refinado que nos ve-
nha da Inglaterra e outros países. Podemos mesmo não re-
cebê-lo. 

"O contrabando é hoje um dogma no Brasil. Todo o 
mundo se julga autorizado a fazê-lo." 
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Nós ficamos privados da renda dos africanos, e nunca 
no Brasil se importaram tantos africanos. Assim aconteceria 
se impuséssemos uma renda mais sobre obras estrangeiras. 

12 de julho de 1843, t. IV, p. 187. 

43/89 JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 

Discussão dos impostos sobre mineração, na lei da receita. 

Enganam-se os que pensam que é possível tirar grandes 
rendimentos de terrenos diamantinos. Pensa-se que os minei-
ros são opostos à lei que reformou a administração diaman-
tina. Mas é a lei que é inexeqüível. Os terrenos diamantinos 
são minerados há 110 ou 120 anos. Não existe um lugar 
intacto na demarcação onde se possa achar alguma riqueza. 
Se no tempo dos contratadores e dos intendentes não foi pos-
sível evitar os trabalhos em terreno vedado, como o será ho-
je? Agora se permite maior liberdade na pesquisa. A riqueza 
é hoje imaginária, a exploração muito pouco lucrativa. Mal 
dá para o diário, as despesas e o alimento. Como pensar em 
extrair dali 100:000$ de receita? 

Só há uma solução: aforar os terrenos ainda não traba-
lhados a companhias fortes, que possam desviar o Jequiti-
nhonha, trabalhar no seu leito e adquirir produto ou renda 
com que possam suportar as imposições. Nos terrenos já 
explorados a taxa é improdutiva. As lavras estão exaustas. 

Com a aprovação da taxa, o que resta de exploração 
cessará. Com a decadência, o país se tornará deserto, seus 
edifícios, ruínas: ao menos Ha mim me ficará a glória de que 
não fui um parricida, que não concorri para a aniquilação 
do país onde nasci. " 

13 de julho de 1843, t. IV, p. 199. 

43/90 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Manteve silêncio na àiscussão da lei orçamentária, para seguir com 
mais atenção os discursos, especialmente os dos deputados oposicionistas, 
muitas de cujas observações acha bem fundada e razoáveis. Infelizmente, 

"os nobres deputados da oposição que têm reconhecido que 
os impostos são necessários, são indispensáveis na época atual, 

101 



parece-me que não deveriam contentar-se com apresentar suas 
proposições; deveriam no meio do seu patriotismo, do seu 
fervoroso desvelo, apresentar substitutivos aos que se nos ofe-
recem; era isto o que nós quiséramos." 

Preferiria poupar o precioso tempo da Câmara, continuando ca-
lado, visto que um simples requerimento consumiu grande espaço de 
tempo, mas não pode deixar de protestar contra uma provocação aos 
deputados por Minas, feita por um nobre deputado da Paraíba, a pro-
pósito da afirmação de que o ouro extraído das Minas não dava quase 
rendimento algum à Fazenda Pública, salvo as quotas com que entram as 
sociedades estrangeiras. I•oi dito que quando se trata de impostos, todos 
<>s deputados de Minas fogem com o corpo. Concorda com a necessidade 
de impostos, mas está convencido de que eles 

"devem unicamente ter lugar quando por ventura se tenham 
esgotado outros meios, quando não existam mais acumulações 
de ordenados, quando sofram todos com igualdade, e não re. 
gorgitem uns de bens e outros existam na miséria." 

13 de julho de 1843, t. IV, p. 205-206. 

N.&C. 

Voltava à discussão o art. 9.0 da lei da receita relativa aos impostos 
~obre a mineração. 

O requerimento que consumira tanto tempo da Câmara fora o re-
ferente à prolongação das sessões por mais uma hora. O deputado, que 
fizera referência provocativa aos deputados de Minas, fora Carneiro da 
Cunha, o qual, em aparte, dá uma explicação, dizendo que referira-se 
apenas aos terrenos diamantinos. O Pe. Antunes Correia aceita a expli-
cação, fazendo notar que, a respeito, havia uma Comissão especial estu-
dando o problema. 

43/91 JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 

Discussão do orçamento da receita. Discute a inexeqüibilidade dos 
artigos sobre mineração. 

Só pode haver receita sobre licenças sobre os terrenos não 
explorados. Quanto aos demais, nada se obterá. Este tra. 
balho é uma loteria. O excesso dos agentes do fisco consu-
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mirão a renda escassa. No tempo da colônia, havia enorme 
aparelho arrecadador. Como se poderá hoje fiscalizar homens 
que dormem num lugar e amanhecem em outro? Minas está 
cheia de majestosos edifícios abandonados. A Assembléia mi-
neira não taxa a mineração. É verdade. Não pode cobrar 
de quem não tira proveito do terreno. Os que tiveram a 
desgraça de nascer em terreno de mineração estarão em con-
dições muito piores elo que os outros habitantes de Minas: 
"porque estes pagarão 2$ de taxa por cada escravo que ti-
verem dentro das vilas e cidades, e aqueles, além destes e 
de outros muitos impostos. pagarão demais 8$ por cabeça de 
escravo que tiverem fora elas povoações, porque, à exceção da 
mineração, nada mais há em que se possam empregar. Por-
tanto ainda por este lado acho a imposição desigual e injusta." 

Conclui advertindo sobre os riscos das leis de gabinete: 

"Trazem consigo graves inconvenientes quando na sua 
confecção se não atende às circunstâncias peculiares do lugar 
onde devem ser executadas." 

13 de julho de 1843, t. IV, p. 220-222. 

N.&C. 

O artigo sobre a mineração é aprovado com emendas (Anais, IV, 
241). 

43/92 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Refere-se a vários problemas levantados pela lei da receita. Opõe-se 
à alteração do regulamento dos correios, alteração que pretende eliminar 
as buscas como contrárias à liberdade de escrever: 

"Não temo as buscas, não temo que a liberdade de es-
crever fique coarctada". Ninguém se queixa das buscas feitas 
pela alfândega, quando "todo mundo sabe que as jóias e os 
relógios passam em qualquer algibeira". Por que então quei-
xar-se das buscas do correio? Não se quer o monopólio: "O 
correio não se encarrega por força de transmitir todas as 
cartas, o que se quer é que paguem o porte; pagando-se o 
porte, mande-se a carta por quem quiser." 
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Não vê também vantagem no artigo que estabelece fiança nos des-
pachos de exportação e importação: 

"Parece que queremos fiscalizar nos países estrangeiros 
aquilo que nós aqui não podemos fiscalizar." 

Faz recair a culpa sobre nossos negociadores que 

"estabeleceram um artigo no tratado que só dá direito de fis.. 
calizar o contrabando no Brasil e não na Inglaterra, quando 
era fácil estipular que ali não se admitisse pau-brasil que 
não fosse despachado [ ... ]" 

Quanto aos próprios nacionais sem serventia e destinados à venda 
para melhora da receita pública, observa: 

"Se havemos de ter fazendas que custam 8 contos de des-
pesa, e não dão real, é melhor dá-las a alguém; porque se 
o tesouro não ganha, também não pode com o custeio delas: 
se hão de se dar pensões tão gravosas, prometem-se os gran-
des serviços públicos com uma parte dessas fazendas, sirvam 
elas ao menos para premiar os servidores do Estado, os mi-
litares velhos, d'ê-se-lhes assim um repouso para a sua velhice; 
ao menos é melhor isto do que exaurir os cofres públicos 
com pensões." 

A propósito, se refere ao quartel velho do campo de São Cristóvão, 
posto à venda, quando poderia ser reformado 

ou para servir aos "desgraçados recrutas que aí estão morren-
do na Praia Vermelha", ou para acomodar a cavalaria. 

Como princípio geral porém acha que os velhos prédios deviam 
ser dados a particulares que os edificarão e pagarão décimas, ou afo.. 
rad'os rendendo laudêmios: 

"Em todo caso não quero que o Governo seja proprie-
tário, tenha fazendas, chácaras, casas, porque o Governo há 
de ser muito mau administrador." 

Propõe a supressão do art. 10 sobre a venda dos escravos, quando 
há falta de braços, por exemplo, no Jardim Botânico 

"onde havia uma rua belíssima de casualinas que estão se-
cas por falta de braços para limpá-las." 
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Conclui insistindo na idéia: 

"Uma nação mui grande, mui poderosa, que advoga mui-
to a emancipação dos escravos, e que tem uma superabundân-
cia de população, à qual não tem que dar que comer, todavia 
não tem podido fazer florescer as suas colônias. Este argu-
mento serve para nós: se não pudermos achar no momento 
bastantes braços livres, poderemos empregar os escravos que 
existam, e não vendê-los; não há necessidade de os fazer mais 
infelizes do que são, passando às mãos de senhores que os 
farão viver debaixo do azorrague." 

19 de julho de 1843, t. IV, p. 296-297. 

43/93 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pedindo urgência para requisição das atas eleitorais do Espírito 
Santo, para que a Comissão de Poderes possa dar seu parecer sobre o 
diploma do deputado eleito por aquela província. 

27 de julho de 1843, t. IV, p. 417. 

N.&C. 

Gonçalves Martins, membro da Comissão, explica o problema. Não 
tinham sido apresentadas atas das eleições, por isso a Comissão não ti-
nha base para dar seu parecer. A Câmara porém podia requerer se desse 
assento ao Pe. Manuel de Freitas Magalhães, que obteve, segundo seu 
diploma, 61 votos. De fato o Pe. Freitas foi reconhecido deputado 
(Anais, IV, 452), mas morreu poucos meses depois de tomar assento 
na Câmara, a 15 de outubro do mesmo ano. Entrou então como suplente 
João Lopes da Silva Couto, de cujo diploma constava que obtivera 
apenas um voto. Este não compareceu. 

43/94 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Deve ser proibida a doação das sesmarias. Só se devem 
conceder gratuitas aos brasileiros que se quiserem estabelecer 
na zona de 30 léguas da fronteira do Império e as que se 
concedem para a colonização dos índios. 

Quer-se evitar uma guerra como a da lei agrária dos romanos. É 
contra a revalidação das sesmarias dadas antigamente e conservadas con-
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tra a lei. Conclui que o Governo como que quis cortar com a espada de 
Alexandre todas as questões pendentes e arrancar do Judiciário todas 
as questões que lhe estão sujeitas. Entendia que o Governo devia proi-
bir que se dessem províncias inteiras a indivíduos e prevenir que os 
outros brasileiros, não tendo onde repousar a cabeça, fiquem reduzidos 
a ser vassalos de alguém. 

O art. 2.0 é injusto revalidando as concessões caducas. 

27 de julho de 1843, t. IV, p. 424. 
N.&C. 

A chamada lei de terras que vai constituir uma etapa importantíssi-
ma em nossa história econômica, só vai ser votada e aprovada em 18 de 
setembro de 1850 (lei n.0 601). Por ela se extinguiu a aquisição de 
terras sem ser por compra. Encerrou-se a distribuição gratuita do solo 
aos que tivessem meio de explorá-lo. O regulamento é de 30 de janeiro 
de 1854 (reg. 1.318) . 

43/95 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discorda da resolução, porque ela supõe como fato estabelecido que 
os alunos formados no Colégio Pedro II tenham o título de bacharéis em 
letras, o que é de mais importância, mas exige aprovação da Assembléia 
para conferir a esses alunos o privilégio de fazerem exames para entrar 
nas academias do Império, o que é bem mais simples, de vez que o go-
verno tem mandado admitir os exames feitos em França: 

"Eu quisera que o grau de bacharel só fosse dado nos 
cursos jurídicos e nas escolas de Medicina; do contrário aí 
teremos uma praga de bacharéis que depois não saberemos 
o que fazer deles, que destino terão. Consta-me que os alu-
nos da escola de Medicina desta Corte pretendem também o 
grau de bacharel em letras, concluídos certos anos de es-
tudos [ ... ]" 

Entretanto é de parecer que 

"se este privilégio se concede aos estudantes do Colégio Pe-
dro II, então estenda-se ele a todas as escolas públicas do 
Brasil. O meu voto é que só se conceda esta autorização às 
escolas de Direito e de Medicina; porque não sei qual é o 
grau de crédito em que estão esses liceus da Bahia, Mara-
nhão, Rio Grande do Norte, etc." 

28 de julho de 1843, t. IV, p. 449-450. 
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N.&C. 

A resolução em discussão dizia: "Fica aprovado o art. 235 do re-
gulamento n.0 8, de 31 de janeiro de 1838, que isenta o bacharel em 
letras pelo Colégio Pedro II de fazer exames de preparatórios para en-
trar nas academias do Império, bastando a apresentação do seu di-
ploma." Como se vê, o texto, apoiado no regulamento do mesmo co-
légio, já supõe que os formados ali seriam bacharéis em letras. É con-
tra esse ponto que o Pe. Venâncio objeta com mais insistência, porque 
não fora objeto de aprovação da Assembléia. A resolução é apoiada 
na sessão de 2 de agosto, bem como a emenda segundo a qual os exa-
mes de preparatórios feitos em algumas elas academias do Império se-
riam válidos em todas elas (Anais, IV, 531). 

43/96 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Na terceira discussão elo orçamento, combate a disposição permi. 
lindo a venda de bens das corporações ele mão-morta. Não vê a juS-
tiça na exigência em se determinar que elas possuam parte de seus 
bens em apólices da dívida pública, e não aos demais indivíduos. 

Pela lei de 16 de novembro de 1817 elas possuem aproprie-
dade de seus bens; não podem, pois, ser obrigadas a usufruir 
essa propriedade de modo diferente dos demais. Isto ofende o 
direito dos doadores e seus herdeiros, contrariando cláusulas 
expressas das doações. Além disso, impede-se a queda de al-
gumas em comisso, com reversão aos herdeiros, como se de-
termina em certos casos. 

É verdade que, de 1817 para cá, diminuíram as doações, 
seja porque diminuiu a liberalidade para com a Igreja, seja 
pela desconfiança de se verem entre nós as cenas desgraçadas 
de outros países contra as corporações religiosas. Portanto, a 
venda produzirá soma insignificante. 

Pelo Ato Adicional de 1834 as Assembléias provinciais 
foram autorizadas a legislar sobre associações religiosas, con-
ventos, etc. Parece que estão, assim, autorizadas a legislar so-
bre os meios de manutenção deles. Assim está se fazendo. 
Este lei geral não poderá invalidar aquisições já feitas com 
aprovação das Assembléias locais. Algumas pendem de apro-
vação por falta de tempo. As corporações não podem ser pu-
nidas por faltas que não dependeram delas. 

Os resultados serão mesquinhos e a injustiça grande. 
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Ninguém pode contestar a utilidade de possuírem bens 
as corporações de mãa-morta. Logo devem ser invioláveis. 
Elas não alcançarão seus fins se nós lhes tiramos os meios. 

As doações às corporações formam uma mesa comum, 
um patrimônio comum que produz a ilustração, fecunda ta-
lentos, conservando a pureza da origem, faz amar o príncipe 
e respeitar a religião. Elas precisam de independência. Daí 
possuírem bens com que se devem manter. Daí também a cria-
ção de um fundo para sustentação dos ministros do culto. 
Sem isto elas não poderão manter o culto e a assistência. 

Mais grave ainda é a questão da oportunidade. Há falta 
de capitais, a moeda se deprecia, a "imoralidade faz espanto-
sos progressos"; mandam-se vender bens nacionais. Não é o mo-
mento de tomar esta medida. Não há bem para o Governo 
e muito mal para as corporações de mãa-morta, especialmen-
te religiosas. Haverá, como d'e costume, fraudes e irregulari-
dades. Sempre foi assim, na Inglaterra, onde o escândalo atin-
giu proporções inacreditáveis, em Portugal e na Espanha, que 
hoje choram o desbarato dos bens dos conventos. 

Crê na boa-fé da Comissão de Orçamento. Mas a simples opera-
ção da troca da moeda de cobre, feita recentemente, deu lugar a tantas 
ladroeiras, imagine-se as especulações em torno dos bens religiosos. 

Combate também a falta de critério no suprimento às províncias. 
Defende o aumento para o Ceará. A cobrança do dízimo é mui Lo di-
fícil e as demais rendas são muito irregulares. Não compreende a van-
tagem de se venderem casas de Câmara e cadeias, onde há falta delas. 

As terras do patrimônio de Na. Sa. da Assunção per-
tencem à capela e não ao patrimônio nacional. É um esbu-
lho vendê-las. Ela é hoje a capela militar do Ceará. Resulta 
de uma doação particular. O Governo está tomando para a 
nação, a pretexto de comisso, todos os bens da Igreja, ape-
sar da lei de 16 de novembro de 1817. Curioso é que o de-
fensor do patrimônio dessa capela perante o Judiciário seja 
o mesmo deputado que ora propõe a venda do terreno. 

1 de agosto de 1843, t. IV, p. 510-515. 

N. &C. 

O decreto de 16 de setembro de 1817 confirmava as propriedades e 
posses de terrenos e prédios das comunidades religiosas, pondo termo 
às denúncias e demandas pendentes, guardando-se as leis ão reino sobre 
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as corporações de mão-morta. As disposições do orçamento criticadas pelo 
Pe. Pinto de Mendonça fazem parte do combate às ordens religiosas que 
se processa durante todo o império inexoravelmente. A conversão em 
apólices, as incorporações aos bens nacionais, são meios de extinguir os 
conventos e corporações religiosas, de que a mentalidade brasileira, in-
fluenciada pela campanha anticlerical na França, na Itália e em Portu-
gal, está imbuída. 

'13/97 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão do orçamento, discorda de várias emendas e defende o 
Governo contra a crítica de estar procurando esmagar a liberdade de 
imprensa. Julga, ao contrário, que o Governo tem sido seu defensor e 
que precisa dela para ter quem o defenda. O imposto sobre periódicos 
não vai matar a liberdade de imprensa. É uma indústria particular. Pa-
gará como as outras. 

Defende o artigo sobre a venda dos bens das corporações de mão--
morta, porque será feita a concordftncia delas. Não sabe o que há de 
mal nessa disposição. 

"O que a lei quer é a conversão desses bens de raiz, que 
são muitas vezes tomados em grande escala por particulares 
por insignificante renda para os sublocar por alto preço no 
mercado, e que nas mãos elas corporações estão se arruinan-
do. Os lázaros obtiveram aumento de renda com a conversão. 
"Quem é o proprietário dos bens de mão-morta? [ ... ] É um 
ente moral que está sujeito a uma lei que o pode suprimir. 
Quando a lei quiser suprimir, de acordo com o. Concílio de 
Trento que não admite convento onde não haja 12 frades para 
os diversos misteres, para os atos da comunidade e para o 
serviço espiritual, onde estão os proprietários? Desapareceram 
todos. Quem é o dono desses bens? Dizem que os herdeiros; 
mas a lei que fundou a dívida pública parece que sujeitou 
esses bens à hipoteca quando caídos em comisso. Portanto 
não se fale em proprietários. A maior parte dessas corpo-
rações votam pobreza, os indivíduos nada possuem em pró-
prio e o ente moral por si muitas vezes desaparece, porque 
é sabido que a casa conventual que não possui 12 religiosos 
não pode existir [ ... ]" 

"Presumo ser tão religioso como o que mais, porém não 
vejo que a religião ganhe: o que vejo é que muitos frades 
que em algumas casas constituem por si só o prelado, a co-
munidade e o porteiro, dissipam esses bens, concorrem por 
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muitas vezes para aniquilar sua província. Portanto não se 
diga que a lei é odiosa." 

Cita o caso de um mosteiro beneditino que queria extinguir-se com 
assentimento dos monges. O governo incorporaria os bens e pensiona-
ria os religiosos. Foi contra, porque o Governo administraria mal, como 
de costume e ficaria com os religiosos às costas. 

Ataca o estado dos conventos. 

"Que instrução é essa que hoje comunicam essas casas 
religiosas? Nenhuma. Eu morei na rua dos Ourives e via pas-
sar de manhã cedo alguns pares de religiosos de Santo Antô-
nio e dizia-se que iam a São Bento dar lições de lógica. E 
parece que morreu quem dava estas lições. Tal é o estado de 
decadência em que estão estas corporações que nem isto pres-
tam! Se eu pudesse levar a reforma a estabelecê-las no esta-
do em que estavam quando prestaram serviços daria o meu 
voto e faria com que se restabelecessem as regras primitivas, 
cortando os abusos que deram lugar a que o mesmo S. Ber-
nardo, gritasse: - Que atrevimento é esse, ó monges, de vos 
quererdes subtrair à jurisdição dos Brenos? - Porque em 
verdade, desde certo tempo, só têm tratado de se cercarem 
de privilégios e isenções pouco consentâneos com seu ins-
tituto e com os interesses da religião." 

O Governo tem o dever de manter o culto. "Mas qual 
é este culto? Será manter-se o luxo no interior das casas re-
ligiosas, ao mesmo passo que ninguém levanta a voz contra 
o atropelo de culto externo, contra o trabalho nos domingos, 
quando a polícia e as autoridades nisto consentem, quando 
se vêem os templos desertos, nos dias de preceito, e só em 
certas festividades em que as grandes riquezas dessas corpo-
rações afetam a pompa e luxo de um fictício é que se nota 
concorrência e confusão e que se vão unir nos templos os in-
teresses da carne com os intereses do céu? É auxiliando a 
autoridade eclesiástica para manter o culto público e o de-
coro dos templos, e a observância dos preceitos que havemos 
de ser religiosos, e não promovendo a opulência das corpo-
rações de mão-morta." 

Combate outros pontos da lei do orçamento. 

A Câmara é culpada dos excessos dos regulamentos. Ainda não fez 
uma lei eleitoral. Não quer pegar nela como ferro em brasa. O Governo 
baixou instruções. Ninguém clamou. Pelo contrário. Com assentimento 
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dela vão servir para as próximas eleições. Assim é que fatalmente mui-
tas disposições regulamentares contêm matéria legislativa. 

"Nós fugimos do trabalho e, querendo desviar a própria 
responsabilidade, lançamo-la sobre o Governo." 

É contra o pagamento em duplicata do imposto sobre os escravos. 
E faz várias outras considerações contra a emissão de apólices e bilhetes 
do tesouro. 

1 ele agosto de 1843, t. IV, p. 522-527. 
N.&C. 

A par de uma visível influência das idéias anticlericais, há neste 
importante depoimento muitos dados graves sobre o estado elos conven-
tos. O exemplo dos franciscanos não é convincente. É natural que pro-
curassem aproveitar as lições de um beneditino notável. 

O melhor discurso em defesa dos conventos é o do professor de Di-
reito do Recife, Manuel Mendes da Cunha Azevedo (17). 

43/98 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Apóia o projeto, porque será de 

"grande utilidade para o meu país, fazendo sair a agricultura 
do mísero estado em que se acha pela falta de braços africa-
nos que lhe foram arrancados." 

Não vê motivos de receio ele que venha a causar desordens públi-
cas. Para isto, entretanto, acha que devia ser mais simples, sem neces-
sidade de revalidação. 

Esta importa em nova medição que custará uns 500$000 
que ajuntados aos direitos de chancelaria subirão a 700$000. 
Neste caso, sairia mais barato aos atuais posseiros abandonar 
simplesmente as terras e comprá-las logo de volta ao Go-
verno. 

Reclama também contra a falta de clareza do texto: 

"Para que há de aparecer essa conta de avos, que os nos 
sos roceiros não entendem? Diga-se, pelo título ou carta de 

(17) Ver SACRAMENTO BLAR.E, VI, 162. 
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confirmação, terão de pagar os posseiros por cada sesmaria, 
por cada quarto de légua, tantos mil-réis, uma conta redon-
da, e deixemos dessa conta de avos e de braças quadradas que 
não servem senão de assustar aos nossos lavradores." 

Acredita que as medições sairiam mais baratas, se 

"os juízes de paz fossem os juízes medidores, porque estão 
mais em contato com essas terras, e estou persuadido que a 
medição seria mais bem feita do que pelos Srs. juízes letra-
dos, que não gostam de entrar nos matos, têm medo de se 
arranharem nos espinhos, e ficam cá de fora; e os juízes de 
paz teriam mais paciência, então acostumados a caçar o seu 
veado, e não teriam repugnância de ent!"ar nos matos; conhe-
cem melhor os lugares, e se faria com menos despesa." 

:Esperará pela 3.ª discussão para apresentar emendas garantindo aos 
Huais posseiros 

"que estão muitos anos na posse pacífica de suas terras por 
qualquer título que seja para que não sejam nem levemente 
incomodados, e nem obrigados a novas medições." 

9 de agosto ele 1843, t. IV, p. 683-684. 
N.&C. 

O artigo da lei de terras em discussão dizia: "Os títulos que forem 
conferidos aos posseiros e sesmeiros de que tratam os artigos anteceden-
tes, ficam sujeitos, no ato da expedição, a um direito de chancelaria cor-
respondente a 1/4 de real por braça quadrada nas terras destinadas à 
cultura, e a 1/256 nos campos destinados às pastagens." 

43/99 MANUEL DE FREITAS MAGALHÃES 

Apóia a urgência, porque reconhece a necessidade de uma medida 
imediata, mas declara que enviará requerimento exigindo que, sobre o 
assunto, seja ouvida a Comissão Eclesiástica, devido ao conteúdo do 
projeto, 

'[ ... ] que parece tender a autorizar uma espécie de negocia· 
ção com os corpos humanos. Conquanto seja preciso atender à 
utilidade pública, contudo cumpre também não ofender às 
leis canônicas [ ... ]" 

12 de agosto de 1843, t. IV, p. 721. 
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N.&C.  

A capital do Império era assolada por uma epidemia de escarlatina. 
Apresentava-se como medida urgente a construção de cemitérios f::ira da 
cidade. A respeito, Carneiro da Cunha apresentara um projeto: "art. 
1.0 - Da data da presente lei a um ano ficam proibidos os enterramen-
tos em todas as igrejas do Império. Art. 2.0 - Os presidentes da~ pro· 
víncias ficam autorizados a promoverem uma subscrição para o esta· 
belecimento de cemitérios, ficando semelhantemente autorizadas as Câ-
maras Municipais para multarem os contraventores da preseme; lei." 
Fora aprovada a urgência para discuti-lo. Os enterros eram feitos nas 
igrejas, e o Pe. Magalhães parece ver na questão das multas uma es. 
pécie de negócio com os cadáveres. Advertido pelo presidente que deve· 
ria apresentar seu requerimento sob forma de pedido de adiamento, apre-
senta-o logo depois. O pedido de adiamento é rejeitado (Anais, IV, 726) . 

43/100 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota pela urgência, porque está em perigo a salubridade Ja cidade: 

"O terror que pesa hoje sobre o Rio de Janeiro não pode 
ser oculto a ninguém, e esse terror é muito bem funda· 
do [... ]" "Os sinos também fazem bem mal; seus sons melan· 
eólicos vão levar à cabeceira do doente a notícia aterradora 
de que estão morrendo muitas pessoas da escarlatina e da fe. 
bre perniciosa. Seria muito para desejar que policialmentc 
se mandassem arrancar os badalos desses sinos" (apoiados). 

Voltando a justificar a urgência, acrescenta: 

"Urge que se tirem as sepulturas de dentro da cidade; 
nem sei o que tenha com isto as leis canônicas. A questão é 
toda policial (apoiados); as leis o que querem é que se en· 
terre em sagrado, mas não que se enterre nas igrejas. É ne· 
cessário que, quanto antes, a autoridade civil com a autori· 
dade eclesiástica façam de momento proibir já os enterramen. 
tos dentro das igrejas. Há um cemitério já estabelecido; en. 
terre-se aí enquanto outro se não estabelece. Bem sei que o bi-
gotismo - permita-se-me a expressão-, se há de insurgir con-
tra o filosofismo bem entendio, que estigmatizará aqueles que 
apresentam como fialtos de .rel'igião, porque querem con. 
ciliar a vida com a salvação eterna, bem sei que se insurgirá 
contra o filosofismo, não meu, mas dos médicos que propõem 
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como meio higiênico a proibição dos enterramentos nas igre-
jas; mas não se importe o Governo, tome medidas mui ativas." 

Censura as obras feitas no cais para receber a imperatriz porque a 
conseqüência foi 

"deixar a rua da Cadeia cheia de lama, parar com o seu cal-
çamento, deixar o calçamento da rua dos Ciganos, acumulan-
do-se ali imensa lama, e as águas que escoam da rua de S. 
Jorge: já a febre fez ali duas vítimas ou mais [ ... ] Não digo 
que os sentimentos que ditam os festejos pela chegada da 
imperatriz não saiam de bons corações, mas entendo que me-
lhores sentimentos se patenteiam cuidando na salubridade 
pública, para que, quando a imperatriz desembarcasse, não 
encontrasse a cidade tão aterrada, e tão perigosa mesmo para 
si." 

12 de agosto de 1843, t. IV, p. 721. 
N.&C. 

Começam a aparecer vários projetos para a construção dos cemité-
rios, cujos concessionários, João Tarrano Tomaz e João Pereira da 
Costa Mota, deveriam terminar as obras dentro de 3 anos, obras que de-
veriam ser semelhantes ao cemitério do Pe. Lachaise em Paris (Anais, 
IV, 725) . Se a medida fosse indispensável para debelar a escarlatina, 
dentro de 3 anos a cidade já estaria dizimada. Tratava-se da impe-
ratriz D. Teresa Cristina Maria de Nápoles, que desembarcou a 3 de 
setembro de 1843 no largo da Imperatriz, hoje, fim da rua Camerino. 

43/101 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Defende o artigo 3.0 do projeto de repartição de terras, e discorda 
em alguns aspectos da opinião 

"de um nobre deputado pela minha província, meu amigo. 
Julgo que os impostos de chancelaria não fossem idênti· 
cos, mas variassem conforme a desigualdade dos terrenos e a 
posição onde se acham. 

Lastima que a oposição, na sua intenção de criar obstáculos ao Go-
verno e de mesmo derrubá-lo, critique o projeto, sem apresentar ne. 
nhuma emenda para corrigi-lo e aperfeiçoá-lo. Rejeita a insinuação que 
os resultados dos impostos previstos não irão beneficiar a lavoura, mas 
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serão desviados pelo Governo. Termina rebatendo a injúria feita à Câ· 
mara pelo deputado da oposição 

"quando comparou a maioria da Casa com as páginas do or-
çamento", 

e conclui: 

a injúria "pode tornar-se reversível ao lado a que o nobre 
deputado pertence, verificando-se assim o provérbio - quem 
diz o que quer, ouve o que não quer." 

14 de agosto de 1843, t. IV, p. 737-738. 
N.&C. 

O deputado, seu amigo, do qual discorda, é o Pe. Manuel Júlio 
de Miranda (ver 43/98) . O deputado pela oposição, que rebate, é o 
deputado por Pernambuco (não pela Bahia, como supõe o Pe. Correia), 
Urbano Sabino Pessoa de Melo, o qual, na sessão de 5 de agosto (Anais, 
IV, 637), proferira contra a maioria a injúria que o Pe. Correia re-
verte à oposição. 

43/102 JOÃO ANTUNES CORREIA 

Sobre a lei de terras. 

Há terras que não rendem por não serem cultivadas, ou 
por falta de braços, ou pela distância dos portos. Salta aos 
olhos que o imposto de 500 rs. anuais por meio quarto de lé-
gua em quadro é, além de injusto, excessivo. Reconheço que 
sem esta base a colonização não pode realizar-se, sem ela o 
Brasil caminha para o abismo. Mas deve-se consultar o es-
tado atual dos terrenos. Não quer a supressão do imposto, mas 
que assente em base justa e legal. [ ... ] "é incontestável que 
muitos possuidores desses terrenos, que os possuem por sé-
culos, talvez não tenham os documentos necessários da medi-
ção dessas sesmarias, e se vejam obrigados outra vez a fazer 
novas medições e novos processos [ ...]" Além disso o sistema 
deve ser aplicado gradualmente. 

Institua-se um ensaio de colonização. O tempo desenvol-
verá o resto. As terras hão de subir de valor e os possuído· 
res não se queixarão de uma imposição mais elevada. 

17 de agosto de 1843, t. IV, p. 783-784. 
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N.&C. 

Por todo o debate se pode observar como vem de longe o problema 
das terras no interior do Brasil e como hoje a situação dos posseiros é 
exatamente a mesma de um século e meio atrás. 

43/103 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 
. ! 

Discussão da lei de terras. 
Faz comentários sobre o novo sistema cfe colonização que se quer 

introduzir no Brasil: o da tributação sobre a terra. Já tem lido sobre 
este sistema em livros de economistas ingleses e franceses. A tributa-
ção sobre a terra, segundo eles, seria o melhor sistema porque a co-
brança era mais fácil e menos vexatória. Não sabe se estas opiniões es-
trangeiras se enquadram ao Brasil, onde matas imensas separam um ho-
mem do outro; onde a maior parte das propriedades é extensa. 

Se a agricultura decai por falta de braços, como se pode 
impor uma pena às terras incultas? 

Examina as conseqüências da libertação nas Antilhas inglesas. 

A Inglaterra recorreu à imigração de africanos livres, e 
conseguiu a volta à prosperidade. 

Se os agricultores tratarem bem os escravos, se tratarem 
de criar os recém-nascidos, se não pegarem uma negra grávi-
da ou recém-parida e mandarem ficar 24 horas ao pé da moen-
da, não.se importando gue viva mais de um ano, contanto que 
dentro desse ano renda o dinheiro que custou, poderão ter 
braços. 

Que vai o Governo fazer com as terras que tomar aos que 
não pagam os impostos? 

Fa1 o paralelo entre a lavoura (mais dispendiosa) e a criação. 

A agricultura não rende mais que 43. "Ora, de 43 ti-
rar a imposição que se paga na exportação ou importação de 
gêneros. de consumo, tirar a imposição de 500 réis sobre meio 
quarto de légua, que interesse fica para os possuidores des-
sas terras?" A criação exige pouco capital. Nos sertões do nor-
te, os administradores, com 253 da criação a que têm di-
reito, em pouco ficam fazendeiros. Tudo isto exige estudo 
aprofUndado. 

18 de agosto de 1843, t. IV, p. 799-801. 
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N.&:C. 

Não deixa de ser comovente o depoimento de um parlamentar que 
lia, e relia economistas ingleses (Adam Smith, David Ricardo) e fran-
ceses Gean Baptiste Say, Sismondi, que aliás era suíço) . O mais no-
tável porém é que não se deixe deslumbrar pelos autores europeus e 
conserve um sadio bom-senso caboclo para desconfiar da aplicabilida-
de das teorias inspiradas em outros contextos. Na sessão de 23 de agos-
to, o Pe. Venâncio faz questão de enviar à mesa uma declaração explí-
cita de que votara contra os parágrafos do artigo 7.0 do projeto, que 
criava taxas sobre as terras (Anais, IV, 873) . 

43/104 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ainda sobre a lei de terras, responde ao grande economista Sousa 
Franco. Este citou Wakefield. Acha melhor o autor de Telêmaco (Fe-
nelon) que aconselhava não concentrar muita gente nas cidades. 

O Brasil está quase reduzido a um estado feudal. Gran-
des potentados possuem léguas e léguas. Um brasileiro que 
quer ter um ponto onde se assente há de sujeitar-se a todos 
os caprichos há de ver perecer sua pequena lavoura e pres-
tar-se mesmo a fazer mortes e assassinatos, sob pena de ver 
sua casa arrasada e ir buscar abrigo em casa de um tirano. 

A população ficará ainda mais vagabunda, para se su. 
jeitar aos donos das terras. Não desejo ver os brasileiros sem 
ter um palmo de terra para cultivar. Não desejo para os bra-
sileiros a situação dos russos. É preciso cuidado na aplicação 
das teorias européias ao Brasil. A concentração da população 
prevista por Sousa Franco criará desertos. 

A melhor renda é a que recai, não sobre o capital, mas 
sobre a renda do capital. Que se imponha sobre os que ti-
ram lucro da terra, porque não há de ser para evitar o im-
posto que vão d'eixar a terra inculta, porque se sofrem pela 
imposição mais sofrerão pela falta de produção. 

Passa a estudar a colonização. É favorável à iniciativa privada a 
esse respeito. 

É preciso reformar completamente o nosso sistema agrí-
cola, o que não se fará por lei, mas por uma mudança de men· 
talidade. Enquanto não havia a cana caiana, os senhores de 
engenho admitiam cultivadores. Mas depois que a produção 
subiu com a introdução desse gênero de cana, não quiseram 
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mais reconhecer os direitos dos lavradores com quem dividiam 
a produção. Na Europa há casas que não plantam. Recebem 
uma parte dos arrendatários. É preciso reformular os meios 
da produção agrícola. Isto é mais importante do que repartir 
a terra. Disso depende a colonização, muito mais do que das 
leis. O projeto, por exemplo, proíbe que os colonos por 2 ou 
3 anos comprem terras. Terão de trabalhar entretanto como 
jornaleiros, para proprietários que têm escravos. Isto repug· 
na aos imigrantes. 

Seria preciso que as companhias se encarregassem de com-
prar terras e cultivá-las, obrigando, ao mesmo tempo, os pro-
prietários a cumprir os contratos. 

Daí conclui que não cabe ao Governo mandar vir colonos, mas au-
x:iliar as empresas. 

A lei será gravosa aos particulares e ao Estado. Os que 
defendem as duas teses têm razão. 

Duvida da imigração para o Pará. Volta ao estudo das condições 
das classes nas Antilhas, na Austrália, e as conseqüências da emancipa-
ção dos escravos. 

Elogia o tratamento dos escravos pelas ordens religiosas, em geral 
generosas. 

Em suas propriedades não faltam braços. Mas administram 
mal. Não tiram disso proveito. 

Todos os horrores da revolução francesa produziram afi-
nal uma transformação benéfica no regime agrário. Não po-
deremos melhorar o nosso sem os inconvenientes daquela? 

19 de agosto de 1843, t. IV, p. 805. 
N.8cC. 

Discurso que mereceria atenção dos historiadores da economia, e;. 
pedalmente do açúcar. O orador conhecia a fundo os problemas agrí-
colas do pais. 

43/10~ MANUEL DE FREITAS MAGALHÃES 

Vota pelo adiamento, 

porque o assunto deve ser "marcado com o cunho da sabe-
doria, este de que agora nos ocupamos deve, de mais a 
mais, ser também marcado com o cunho da prudência, da 
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justiça e da religiosidade. Esta augusta Câmara, Sr. presi-
dente, é felizmente composta de católicos, e cada um dos 
seus membros deve-se mostrar muito zeloso e mui respei-
tador da atual doutrina eclesiástica e das instituições religio-
sas (apoiados) . Façamos, façamos o bem que nos for possível 
à humanidade, ocorramos quanto antes a esta calamidade que 
periodicamente ataca a população desta cidade, mas em nada 
toquemos, nada tiremos da autoridade eclesiástica. É neces-
sário marchar com muito tento neste negócio, de maneira 
que nem de leve machuquemos a credulidade dos povos. V. 
Ex.ª não ignora os acontecimentos tristes que ocasionaram os 
economistas da França" [ ... J 

19 de agosto de 1843, t. IV, p. 810. 
N.&:C. 

Voltava à discussão a construção de cemitérios fora da cidade, como 
meio para combater a epidemia de escarlatina. A medida privaria as con-
frarias dos lucros que auferiam com os enterros em terrenos das igrejas. 
Por incrível que pareça, enquanto a epidemia continuava a grassar, a 
Câmara não discutia ainda a matéria, mas ocupava-se do adiamento da 
discussão. 

O texto é típico e reflete com fidelidade certa mentalidade ecle-
iiástica da época. O adiamento da discussão. 

43/106 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o artigo por julgá-lo inútil e deficiente. Inútil, porque 

"estando sob a tutela do Governo os próprios nacionais, não é 
preciso que passe uma autorização para reservar terrenos de-
volutos, e proibir neles o corte de madeira [- .. ]" É deficiente, 
porque deveria "proibir o corte de madeiras mesmo em ter-
renos pertencentes a particulares". 

Lembra que existia 

"uma conservatória, cujo ofício era vigiar que se não cortas-
sem madeiras de construção naval, mesmo em terrenos de par· 
ticulares; é verdade que, segundo tenho lembrança, em anos 
anteriores, passou uma disposição deixando o direito dos par-
ticulares livre, porque a licença e a relaxação tomou o nome 
de liberdade, e o resultado foi extinguirem-se quase essas ma-
deiras" 
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Reforça sua tese sobre a inutilidade do artigo: 

"Em geral, à exceção do Pará, toda a costa do Brasil na 
extensão de 20 ou 30 léguas está apropriada por particulares; 
ora, tirando do interior, supondo que daí para dentro há ter-
renos devolutos, que conta faz ao Governo reservar aí terrenos 
com madeiras de construção? Seria da maior dificuldade tirar 
daí um pau de construção para o serviço do Estado, seria tal-
vez impossível, e o Governo terá de comprar aos paticulares, 
ficando inteiramente inútil a reserva desses terrenos e dessas 
madeiras em lugares tão distantes. 

Talvez no Pará haja muitos terrenos devolutos na mar-
gem dos rios, onde a madeira pode cair sobre a água, e vir 
facilmente ao seu destino [ ... ]" 

25 de agosto de 1843, t. IV, p. 891-892. 

N. &C. 

Em discussão o artigo 8.0 do projeto sobre repartição de terr'ls: "O 
Governo é autorizado a reservar dos terrenos nacionais devolutos a por-
ção que convier para a construção naval." O Pe. Venâncw é um pre· 
cursor das preocupações ecológicas. Esta não é a primeira vez que inter-
vém em defesa do meio-ambiente. Não satisfeito com as ex_plicac;,ões do 
ministro da Marinha, Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de lta-
boraí, a cuja Pasta estava afeta a matéria, o Pe. Venâncio volta a re-
pisar em seus argumentos logo a seguir. O artigo porém <:: aprovado 
(Anais, IV, 894) . 

43/107 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Manifesta-se contra a concessão de uma pensão ao visconde de São 
Leopoldo por considerar absurda e anticonstitucional a doutrina do _pro-
jeto, que invade as atribuições do Poder Executivo. 

28 de agosto de 1843, t. IV, p. 903. 

N. &:C. 

O projeto dizia: "Fica concedido ao conselheiro de Estado, visconde 
de S. Leopoldo, em remuneração de seus serviços, o ordenado de 
1 :800$ que percebem os membros do extinto Conselho da Fazenda." A 
Câmara já julgara absurdo o inciso "em remuneração dos seus servi-
ços". Agora o Pe. Miranda estende a nota de inconstitucionalidade a to-
do o projeto. Tratava-se de José Feliciano Fernandes Pinheiro, notável 

120 



político, estadista e erudito rio-grandense, que entre outras realizações 
introduziu no Rio Grande do Sul a imigração alemã, e foi o primeiro 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Pe. Ve-
nâncio, logo a seguir, defende a pensão a título porém de ordenado como 
conselheiro da Fazenda. 

A resolução foi transformada em decreto n.0 298, de 30 de setembro 
de 1843, concedendo ao visconde de S. Leopoldo 1:800$ anuais que per-
cebiam os membros do antigo Conselho ela Fazenda. 

43jl08 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a resolução, porque faltam informações para se deci-
dir segundo o único critério válido no assunto, ou seja: 

qual é o verdadeiro interesse da população de Pedras de Fogo, 
que lhe garantirá a melhor administração da justiça? Mas a 
Câmara não mostra interesse por receber as informações ofi. 
dais, como foi o caso para a criação da Província do Rio Ne· 
gro e agora de Curitiba. Decide-se aqui pelo que se ouve 
dizer: "Diz-se que a povoação ganha em pertencer à Parai. 
ba; que Pedras de Fogo é a grande feira de gados, e dista pou-
co da Paraíba. Eu digo que Pernambuco é o grande mercado 
de gados; é uma cidade que consome de 80 a 100 bois por dia; 
todos esses homens que vêm do sertão trazem suas vistas fi-
xadas sobre Pernambuco, que, vendendo o seu gado na feira, 
vêm a Pernambuco cobrar suas letras, ali se abastecem do 
que precisam." 

Lembra o que aconteceu com Campos, que está mais próxima da ca-
pital do Espírito Santo, mas veio a pertencer ao Rio de Janeiro porque 
aqui estão todas as suas relações. Aliás, é ele opinião que se deve criar 
uma província no centro de Pernambuco, 

"formada com parte elo território de Pernambuco, parte de 
Minas, parte da Bahia, etc; mas isto não se pode fazer sem 
informações oficiais. Estamos a dizer que o Brasil está mal 
dividido, que tudo está em confusão; mas queremos aumen-
tar esta confusão, porque tratamos destes negócios sem as in-
formações necessárias". Decidir sem informações expõe a Câ-
mara a chuvas de reclamações contra o que decidiu. Mesmo se 
as informações sejam falíveis, a Câmara salva a sua respon-
sabilidade. 

28 de agosto de 1843, t. IV, p. 908-909. 
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N.&C. 

A resolução fora apresentada, algumas sessões antes, pelo deputado 
pela Paraíba, Carneiro da Cunha. 

43/109 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discorda de todos os artigos do projeto que se referem à coloniza. 
ção, porque julga errada a política em que se inspiram, sem uma lei 
geral de colonização. Envia nesse sentido à mesa um requerimento de 
adiamento: 

"Vá o resto do projeto desde o art. 24 à Comissão de 
Estatística ou qualquer outra para apresentar uma lei de co-
lonização mais completa". A colonização deve ser feita por 
meio de empresas particulares e não pelo Governo: "Eu en-
tendo que o Governo só deve governar; ele é sempre mau 
administrador de empresas como esta. Desde que isto passar, 
o Governo arranjará logo uma repartição com inspetor, con-
tador, tesoureiro, amanuense, um depósito, etc. O Governo 
que garanta os contratos, que estabeleça boas garantias, que 
faça bons regulamentos, que firme bem os direitos e os de-
veres, que mande traduzir em língua que os colonos entendam, 
que, enfim, dê-se toda proteção a essas empresas, mas tudo 
por atos legislativos; porém não mande vir colonos a esmo". 
Os fracassos das colonizações não são devidos ao fato de te-
rem sido feitas por companhias; os colonos eram contratados 
por particulares para feitores de chácares, ou eram recruta-
dos para o exército; eles têm repugnância de trabalhar com 
escravos. 

Cita o caso do México, onde todos os escravos, que passavam de 
6.000, foram por este motivo libertados, mediante indenização paga a 
seus donos pelo governo. 

Haveria na Europa muita gente que poderia vir traba-
lhar aqui: "Na Inglaterra formigam os miseráveis trabalha-
dores. Os rendeiros não podem comer senão batatas, porque 
as rendas que pagam aos senhores de terras absorvem todo o 
produto do seu trabalho. Na Irlanda a miséria chega a pon-
to que os homens dormem com os porcos, não têm nem ba· 
tatas para comer, comem outras raízes esponjosas e aguadas 
que lhes fazem mal, e assim mesmo a Inglaterra não pode 
mandar gente para as suas colônias". No entanto a mesma 
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Inglaterra importou 20. 000 africanos em dois anos, para suas 
colônias, nas Antilhas, "porque, não sei se de boa ou má fé, 
se diz que os braços dos trópicos são os únicos próprios para 
a produção dos gêneros coloniais". Os agentes mandados pe-
lo Governo só querem ganhar comissões e enviam sempre a 
pior gente. 

E firma um princípio: 

"A colonização há ele vir pela riqueza do país, é ela ne· 
cessidade que todos têm de tratar da vida. Peço-lhes que 
respondam a isto. Têm vindo muitos meninos para caixeiri-
nhos de taverna, artistas, negociantes, etc., e só para a agri· 
cultura é que não vêm? Por que razão?" 

O assunto deve ser mais estudado e desenvolvido, por isso requer 
o adiamento. 

28 de agosto de 1843, t. IV, p. 917-919. 
N.&:C. 

Toda a intervenção é um protesto mal alinhavado contra a política 
de colonização do Governo. Mas o Pe. Venâncio atinge os pontos ne-
vrálgicos do problema, que aliás não foram sanados nunca, e enquanto 
os Estados Unidos se abriam à imigração e colonização que levaram para 
lá mais de 50 milhões de europeus, durante um século, o Brasil, no 
mesmo período, ficou com escassos 3,5 milhões. 

43/110 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se à idéia de se atribuir ao Governo a nomeação dos presi-
dentes das Relações. 

O princípio eletivo está sendo alvo de uma guerra cons-
tante: "Amanhã se dirá que o Governo deve nomear também 
os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Seria 
melhor ir propondo logo que o Governo vá nomeando tudo." 

31 de agosto de 1843, t. IV, p. 958. 
N.&:C. 

Pelo final da sessão, o Pe. Antunes Correia, supondo já discutida a 
questão, pede seu encerramento. Verificando-se haver já o número regi-
mental de discursos a discussão é de fato encerrada, e a resolução é apro. 
vada (Anais, IV, 974) _ 
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43/111 JOAQUIM GOMES DE CARVALHO 

Volta a tratar da lei sobre mineração. Chama a atenção para a de-
cadência dessa atividade. 

As lavras estão hoje concedidas a famílias miseráveis, que 
não podendo ter casa na cidade, retiram-se para a margem de 
um regato e ali, fazendo uma choupana e um cercado, plan-
tam, criam galinhas que vêm vender em Diamantina, onde 
entram de noite com feixes de lenha. Nas horas vagas traba· 
lham no regato, com a esperança de encontrar uma pedri-
nha. Serão estes que vão pagar 3 contos por ano? A demar-
cação diamantina tem cerca de 30.000 almas. Não darão as 
taxas para as despesas. 

Há grande ilusão sobre a riqueza diamantina. Exibe importantes 
dados sobre o assunto. 

31 àe agosto de 1843, t. IV, p. 977. 
N.&C. 

O projeto-de-lei em discussão era o seguinte: "Art. I.0 : O Governo 
fica autorizado a dar de arrendamento para serem explorados os terrenos 
diamantinos da Província de Minas Gerais, observadas as seguintes re-
gras: 1.0 O arrendamento será feito em hasta pública, e por prazo de 
4 até 10 anos. 2.0 A um só arrendatário não se poderá conceder exten-
são de terreno maior de 100 mil braças quadradas, todas em seguida, de 
maneira que se toquem e se sucedam umas às outras. 3.0 O preço 
mínimo de cada uma braça quadrada será de 30 réis anuais. 4.0 O pri-
meiro pagamento será feito no ato da arrematação, e os outros no prin-
cípio de cada dois anos seguintes, exigindo-se a necessária fiança a bem 
da Fazenda Nacional". É contra esse projeto que o Pe. Carvalho se 
insurge. A discussão é adiada pela hora. 

43/112 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É contra a resolução vinda do Senado. 

Não é clara, porque não define se valerá apenas para os 
que hoje se têm naturalizado em país estrangeiro ou se va-
lerá para todos os que no futuro vierem a se naturalizar es· 
trangeiros e depois voltarem a desejar a naturalidade brasi-
leira. Em seguida, a resolução não define se a renaturalização 
como brasileiro será uma reabilitação ou uma verdadeira car-
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ta de naturalização. Se se trata de uma reabilitação, a re-
solução é anticonstitucional. Se se trata de uma renaturali-
zação, a resolução é ampla demais, compreendendo todos 
aqueles que aceitaram empregos, condecorações ou pensões 
de governo estrangeiro. Renaturalizá-los também seria contra 
a Constituição e a Câmara não pode dispensar de um artigo 
constitucional. No Brasil não se dá o que acontece na Ingla-
terra, a qual não perde nunca os direitos sobre os nela nas-
cidos, o mesmo se dando com a França, que enviou uma es-
quadra ao porto de Lisboa para proteger um súdito francês 
que se dizia violentado pelo governo português, e esse súdito 
era naturalizado português. A resolução, com a emenda vin-
da do Senado, não tem pois apoio constitucional no Brasil 
e além disso é odiosa: "Nos nossos perigos, nas nossas crises, 
alguns brasileiros nos abandonaram, naturalizaram-se em país 
estrangeiro; e agora que o horizonte lhes parece melhor tor-
nam outra vez para nós, querem ser cidadãos brasileiros. 
Creio que o país perde pouco em que caracteres desta ordem 
não lhe pertençam como brasileiros." 

5 de setembro de 1843, t. V, p. 35. 

N. &:C. 

A resolução com a emenda vinda do Senado dizia: "São declarados 
no gozo dos direitos de cidadãos brasileiros todos os que, tendo nascido 
no Brasil, estiverem compreendidos na pena de perdimento dos mesmos 
direitos imposta pela proclamação de 8 de janeiro de 1823". O Pe. Ve-
nâncio se pronuncia contra, apoiado no art. 7.0 da Constituição do Impé-
rio: "Perde os direitos de cidadão brasileiro: I - O que se naturalizar 
cm país estrangeiro; II - O que sem licença do imperador aceitar em-
prego, pensão, ou condecoração de qualquer governo estrangeiro" [ ... ] 
A emenda do Senado foi rejeitada unanimemente. 

43/113 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra o adiamento da aprovação d'as apasentadorias decretadas 
pelo Governo de desembargadores de Pernambuco e Maranhão. 

Nada há na Constituição autorizando o Governo a apo-
sentar magistrados. Mas há o velho princípio: quod semper, 
quod ubique, quod ab omnibus. O Governo tem sempre apo-
sentado, a pedido, ou por interesse do serviço. "Não vejo 
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nada de inconstitucional". "Se os tribunais do país inspiras-
sem confiança, fossem uma garantia tanto para a inocência 
como para a punição dos crimes, eu seguramente não apoiaria 
com o meu voto uma tal medida do Governo". Não é prati-
camente possível provar 'ª prevaricação de um magistrado. 

6 de setembro de 1843, t. V, p 51. 
N.&C. 

O velho liberal abandona a pedra de toque do liberalismo: a intan. 
gibilicfade da magistratura. O assunto está devidamente estudado pelo 
conselheiro Tristão de Alencar Araripe (IB) . Estas aposentadorias, diz ele, 
constituíram "verdadeiros atentados de um poder constitucional contra 
outro". O Pe. Venâncio volta sobre o assunto na sessão de 9 de setem-
bro. Defende o decreto, mas discorda de sua cláusula que fazia depender 
da Câmara unicamente a fixação do ordenado do aposentado. As apo-
sentadorias são aprovadas na sessão de 16 de setembro (Anais, V, 153). 

43/114 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Acha que se deve adiar a proposta dos créditos extraordinários para 
a próxima sessão legislativa. Não é possível discutir tal questão sem a 
presença do ministro da Fazenda. Há vários pontos que precisam ser 
esclarecidos. Está disposto a votar o crédito, mas não sem esclarecimen. 
tos. Não duvida do Governo, mas das relações apresentadas para justi· 
ficar os créditos. 

15 de setembro de 1843, t. V, p. 142. 

N.&C. 

Na sessão de 13 de setembro, entrara em discussão um pedido de 
crédito extraordinário de uns 2. 000 contos para pagamento da dívida 
de exercícios findos desde 1827 e distribuída pelos diversos Ministérios. 
Quase 803 do crédito pedido ia para os Ministérios militares. Das 
observações feitas pelo Pe. Venâncio, se pode coligir que o pedido de 
créditos extraodinários, no fim das sessões legislativas, era uma das por. 
tas por onde penetrava impunemente a corrupção administrativa. Não 
havendo mais tempo para discutir o assunto em detalhe, a questão era 
transformada em questão de confiança no Governo e acabava por ser 
votada. 

(18) Relações do Império. Rio de Janeiro, 1874, p. 71. 
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43/115 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Responde a Sousa Franco. Não disse que não se deviam pagar as 
dívidas. A questão é saber se se deve tudo que ali figura. Aponta várias 
incongruências no parecer em debate: 

"É esta a índole do nosso sistema, é esta a sua primeira 
bondade, sua maior beleza e sua mais segura garantia, o di-
reito de negar ou conceder créditos ao Governo e fiscalizar as 
despesas públicas, e se abstrairmos disto, não faremos nada." 

15 de setembro de 1843, t. V, p. 147. 

N. &C. 

O Pe. Venâncio volta a revelar novas provas de dívidas injustifi-
cáveis para as quais se solicita o crédito. Os deputados Sousa Martins e 
Sousa e Melo apresentam requerimento solicitando os comprovantes das 
dívidas. O requerimento é aprovado. Nota Sousa Martins que já em 
1840, vendo as acerbas censuras que o Pe. Venâncio fazia à Comissão de 
Contas, por não tomar contas ao Governo, propusera que o próprio Pe. 
Venâncio fizesse parte da Comissão e, "apesar de nela entrar, 0 nobre 
deputado nada fez". Ao que, responde em aparte o Pe. Venâncio: "enten-
di que era por despeito e é o que me fez não trabalhar" (Anais, V, 
150). O art. 1.0 da lei concedendo o crédito é aprovado na sessão de 
16 de setembro, ficando para se discutir os artigos seguintes sobre o 
modo de se saldarem as dívidas (Anais, V, 158), artigos 2.0 e 3.0 , que 
são aprovados logo a seguir. 

43/116 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota contra a resolução. 

Como está, "ninguém irá contratar com o Governo a 
construção de cemitérios, porque, além das muitas exceções 
que o projeto traz a favor dos príncipes, bispos, padres, etc., 
todas as ordens terceiras terão os seus cemitérios à parte; 
haverá tantos cemitérios quantas são as capelas e igrejas que 
por aí existem". O Governo devia ser autorizado a contratar 
com uma companhia, "e então podiam as ordens terceiras e 
irmandades obter, no mesmo cemitério, lugar distinto para 
o enterramento dos seus irmãos; assim como os particulares 
comprar sepulturas que quisessem para as suas famílias." 

20 de setembro de 1843, t. V, p. 176-177. 
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N. &C. 

O projeto inicial fora apresentado por Carneiro da Cunha na sessão 
de 12 de agosto, tendo em vista o surto de escarlatina que assolava a 
Corte. No arrastar-se das discussões, o projeto ficara tão alterado que 
o próprio Carneiro da Cunha, e, com ele, o Pe. Venâncio, votam contra 
(Anais, IV, 721). O Pe. Venâncio intervém novamente para afirmar 
que as ordens terceiras não têm direitos adquiridos sobre enterros, o 
que viria a "diminuir as vantagens prováveis que os empresários podem 
tirar do adiantamento de seu dinheiro" (Ibid.) . Diante dos interesses 
em choque, não se fala mais em escarlatina. O projeto, com pequena 
emenda, é aprovado logo a seguir. 

Os cemitérios foram laicizados, permitindo-se a algumas ordens ter-
ceiras e irmandades mantê-los para seus filiados (lei da Assembléia Le-
gislativa, n.0 583, de 5 de setembro de 1850). Mas autorizou-se o Governo 
a contratar com alguma irmandade, corporação civil ou religiosa, a fun-
dação e administração de cemitérios, com o encargo de estabelecerem, 
manterem e conservarem enfermarias (reg. pelo dec. 796, de 14-VI-1851). 
Ficou assim confiada à Misericórdia por 50 anos a chamada empresa 
funerária. 

Em 1901 era assinado contrato entre a mesma irmandade e a pre-
feitura prorrogando por mais 50 anos o contrato. 

"A municipalidade confiava à Misericórdia, como sua preposta, o 
serviço dos funerais e dos enterramentos nesta cidade, bem como a guar-
da e manutenção dos cemitérios de S. Francisco Xavier, de S. João 
Batista e alguns hospitais". A irmandade, com a renda, manteria enfer-
marias (19). E assim vem senão mantido. Note-se que a Santa Casa, 
outrora sob a proteção direta do rei, recusou-se, ao proclamar-se a Repú-
blica, a considerar-se uma irmandade eclesiástica. O bispo protestou, já 
que ela tem igreja e coro. Mas ficou tudo como dantes (2º). 

O art. 2.0 reza: "Os cemitérios terão caráter inteiramente secular, fi-
cando livre de todos os cultos religiosos e práticas dos respectivos ritos 
com relação aos crentes, contanto que não ofendam as leis federais e 
municipais e os regulamentos dos cemitérios". 

43/117 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contrário à resolução proposta por Nabuco e Vaz Vieira, permi-
tindo às ursulinas do convento da Soledade, na Bahia, receber em pro-
priedade o legado de um prédio, no valor de 2:000$rs, não obstante as 

(19) VIEIRA FAZENDA: Os provedores da Santa Casa de Misericórdia da cidade 
do Rio de Janeiro. Rio, 1912, p. 310 e 392. 

(20) O contrato está transcrito em ERNESTO SENNA: "Cemitérios". Rascunhos 
e perfis. Rio, 190, p. 58. 
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leis da amortização. Pelas leis da amortização, votadas anteriormente, as 
corporações de mão-morta devem converter suas propriedades imóveis 
em apólices d'a dívida pública. Além disso neste mesmo ano a Càmara 
rejeitou um requerimento das recolhidas da Glória, em Pernambuco, que 
pediam faculdade para adquirir um valor. Na votação do orçamento a 
Câmara reiterou sua condenação a esse abuso. Não há embaraço em 
que as ursulinas reduzam o legado a apólices. Sabe que quem exige o 
cumprimento da lei de amortizações é acusado de inimigo da religião, 
sectário, reformador. Viu há pouco em papel impresso que sempre que 
os bens d'e mão-morta são "distraídos'', desaparecem, "aqueles que os 
recebem não aproveitam". Mas a isto se responde que eles sempre en-
trarão na massa geral da riqueza pública. 

É comum lançar o estigma de irreligiosos aos que julgam 
melhor que as corporações de mão-morta não continuem a 
concentrar bens de raiz. "Todo o mundo sabe os trabalhos 
que sofreram os Estados pela pretensão de querer 0 governo 
da Igreja influir na política desses países. Não podiam os 
Estados tirar proveito em utilidade pública desses bens, e 
houve tempo em que não se podia impor sobre eles. Todos 
eram sobrecarregados com ônus públicos [ ... ] Isto trouxe 
trabalho imenso, e foi a muito custo que esses Estados pu-
deram, pouco a pouco, disputando palmo a palmo, libertar-se 
de exigências que tinham autoridade estranha por via dos 
bens de raiz. Enfim o reino de Portugal não foi o primeiro 
que estabeleceu a tal lei de amortização". A Assembléia Ge-
ral deve ser intransigente: "Se houver quem deixe legados, 
reduzam-nos a apólices, porque a experiência tem mostrado 
que o patrimônio dos lázaros da Corte rendia muito pouco 
antes, aumentando ao ser convertido em apólices". 

27 de setembro de 1843, t. V, p. 249. 

N.&C. 

Responde Nabuco não haver incoerência da Câmara. As recolhidas 
da Glória, de Pernambuco, pediam licença para adquirir por qualquer 
título, 100:000$ em bens de raiz. As ursulinas d'a Bahia pedem dispensa 
para possuírem um legado que lhes foi deixado; querem autorização 
especial fundada no direito que adquiriram por testamento. Este prédio 
legado sempre esteve na posse do convento. Nele estava constituído o 
vitalício de uma freira, sendo que o pai da freira dispôs no testamento 
que, por morte d'ela, passaria ao convento. As ursulinas são pobres e 
não têm meios de sustentar o culto. Fora injusto privá-las elos poucos 
meios que lhes restam. Se o legado não for confirmado, passará aos 
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herdeiros do testador, ou para a Fazenda Pública. "Outrora vogava o 
prejuízo de que se comprava a salvação com esmolas e doações, e por 
isso afluíam riquezas para os conventos". Hoje são poucas as doações 
pias. 

O que há de curioso neste debate é que quem ataca os legados aos 
conventos é um sacerdote e quem os defende é o futuro ministro que 
passará à história como inimigo das ordens religiosas, autor que foi da 
circular que fez cessar os noviciados em 1855. 

As leis chamadas da amortização vinham do tempo colonial; datam 
do início do século XIX (Carta Régia de 9 de março de 1801) as leis 
obrigando os conventos a converterem seus bens em títulos do Estado, 
abrangendo também irmandades e ordens terceiras. Há uma série de 
dispensas específicas (21). 

Resende treplica em seguida: O testador conhecia as leis de amorti-
zação. Também lhe parece que no caso de uma ordem terceira em 
Santa Catarina a Câmara foi ludibriada. Podem-se reduzir quaisquer 
aquisições a fundos públicos. Está demonstrado que os prédios não ren-
dem talvez 43. As apólices dão 4, 5 ou 63. 

Nabuco torna a chamar a atenção para a diferença dos casos aponta-
dos. Afinal a resolução é aprovada (v. 268). 

43/118 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A respeito da reforma da Guarda Nacional. Não aceita o argumento 
de que a não execução de uma lei é uma prova de que o país a repele. 

Então seremos levados a dizer que todas as leis, inclusive 
a Constituição, são repelidas pelo país. O Código Criminal, 
o de Processo, tudo está repelido, "porque está se vendo que 
não há uma só pessoa julgada, a não ser algum ladrão de 
escravos ou de cavalos pelo norte; tudo o mais é absolvido". 
Todos pocuramos "lançar a responsabilidade de nossas faltas 
sobre um ente abstrato chamado - a lei". Quando passou o 
Código de Processo disse que eram precisos homens novos. 

Critica a centralização das nomeações: 

"Nós vamos pouco a pouco destruindo o princípio ele-
tivo, que é a base do nosso sistema. Nós vimos antigamente, 
no tempo do Governo despótico ou absoluto, como se queira 
chamar, o princípio eletivo estabelecido; vimos que os juízes 

(21) M. J. DE CAMPOS PORTO: Repertório da legislação eclesiástica desde 
1500 até 1874. Rio, Garmei, 1875. 
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44/1 

ordinários, de órfãos, etc., eram eleitos popularmente; nós 
estávamos acostumados com esse sistema; no entanto algumas 
autoridades, que tudo que eram deviam ao princípio eletivo, 
cortaram esse direito eletivo que tinha o povo". A Guarda 
Nacional tem relevantes serviços. A culpa de suas faltas é dos 
executores e não da lei. 

Precisa de melhoramentos. Prepara-se para longos debates na segun-
da e terceira discussões. 

14 de outubro de 1843, t. V, p. 396. 

N.&C. 

A reforma passa em primeira discussão, a 16 de outubro. 
Na lei primitiva, projeto de Feijó, os oficiais da Guarda Nacional 

eram eletivos e ficavam sob a vigilância das Câmaras. Com a progressão 
para o conservadorismo as patentes passam à nomeação do Governo cen-
tral. Vai acabar no mais desenfreado "coronelismo" (22). 

SESSÃO DE 1844 

VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não se julga esclarecido para votar a licença para completarem seus 
estudos na Europa, com todos os vencimentos, dos oficiais de engenharia 
José Saturnino da Costa Pereira e José Joaquim de Avila. Quer saber que 
proveito tiveram na Academia Militar e se há esperanças de aproveita-
mento. 

Alguns amigos que o têm consultado a respeito de mandarem filhos 
para França, o orador tem sempre manifestado a opinião de os não 
mandar sem ver para o que prestam porque os pais sacrificam o seu 
dinheiro com os filhos, e eles voltam às vezes ignorando até a língua 
materna. 

7 de maio de 1844, t. I, p. 22-23. 

N.&C. 

Trata-se de proporcionar um curso superior matemático a dois ex-alu-
nos da Academia Militar (naquele tempo nossa única escola técnica), 
oficiais de engenharia. O primeiro, sobrinho de José Satumino da Costa 

(22) JEARME BERRANCE DE CASTRO: A mil/eia cidadã. A Guarda Nacional 
de 18.U a 1850. S. Paulo, CEN, 1977 - Brasiliana, v. 359. 
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Pereira e de Hipólito da Costa, não produziu nenhuma obra científica. 
O segundo foi lente da mesma Academia e autor de diversas obras de 
matemática. 

A resolução é aprovada a 8 de maio. 

44/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Pelo Ato Adicional, as Assembléias provinciais estão au-
torizadas a legislar sobre casas religiosas, admitir noviços em 
grande porção; elas aprovam compromisso de irmandade, criam 
e dividem freguesias". Logo podem autorizar a venda de imó-
veis pertencentes a igrejas. 

8 de maio de 1844, t. I, p. 33. 

N.&C. 

Trata-se de uma resolução revogando uma lei provincial do Ceará 
mandando arrematar fazendas pertencentes à matriz de Vila Viçosa. 

O Pe. Resende acha que ninguém até hoje contestou o direito das 
Assembléias provinciais de admitir noviços, de aprovar compromissos 
de irmandades e de criar freguesias. Por que imiscuir-se numa questão 
em que a Assembléia deve estar muito mais bem informada que a Câ-
mara? 

Realmente o art. ll, n.0 X do Ato Adicional atribuía às Assem-
biéias provinciais competência para legislar sobre "casas de socorros pú-
blicos, conventos e quaisquer associações políticas ou religiosas". Basea-
das nessa concessão algumas Assembléias autorizaram a admissão de no-
viços em algumas ordens, retardando o esvaziamento dos conventos. 

Mas apesar da opinião do Pe. Resende, a resolução é aprovada na 
mesma data. 

44/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra a resolução determinando que os dois terços da Assembléia 
provincial devem entender-se como dos membros que devem compor a 
Assembléia e não dos presentes. 

O Ato Adicional determina que uma decisão da Assem-
bléia, vetada pelo presidente da província, Pode ser mantida 
desde que aprovada por dois terços. A resolução proposta dá 
praticamente aos presidentes o veto absoluto. As Assembléias 
não podem mais fazer passar uma lei, porque não é possível 
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reunir talvez nunca os dois terços do total da Assembléia. 
Basta que o presidente atue sobre os deputados provinciais que 
exercem função pública, a fim de que não compareçam, o 
que é fácil porque a maioria das Assembléias é de funcioná-
rios públicos. Note-se que o próprio imperador não tem o 
veto absoluto. A aprovação em três legislaturas leva à publi. 
cação uma lei ou resolução vetada pelo monarca. Donde re-
sulta que os presidentes ficam mais fortes que o chefe da na-
ção em face do Legislativo. 

Além disso abre-se nova questão. O mesmo princípio de-
ve ser adotado em relação à Câmara dos Deputados e criará 
sérios embaraços. Qual a maioria necessária para a aprova-
ção de uma lei ou resolução? A dos presentes ou os 53 deputa-
dos, maioria dos 103 que constituem a Casa? 

Por isso vota contra a resolução. 

8 de maio de 1844, t. 1, p. 3o. 
N. &:C. 

É rebatido por Cavalcanti de Albuquerque, que acha que o presi-
dente de província é fraco, já que não tem o direito de dissolução. 

Resende explica: "se as Assembléias atrapalham reformemos a lei 
por um ato autêntico. Mas não se estabeleça um princípio perigoso". 

A questão é adiada. 

44/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 
lt.~ '. . . 

Vota contra o requenmento pedmdo ao Governo a relação dos pro-
cessos feitos em São Paulo e Minas Gerais, quando da rebelião que ali 
se deu em 1842. A anistia é assunto que diz respeito ao Governo. 

9 de maio de 1844, t. I. p. 37. 
N.&C. 

O decreto n.0 342, de 14 de março de 1844, em honra ao aniversário 
da imperatriz, declarou "anistiados todos os crimes políticos cometidos 
no ano de 1842 nas Províncias de São Paulo e Minas Gerais e em per-
pétuo silêncio os processos que por motivo deles se tenham instau-
rado." 

Desde 2 de fevereiro o Governo está dirigido por liberais mode-
rados (Almeida Torres, Alves Branco, Jerônimo Coelho e Holanda Ca-
valcante) . No ano seguinte já ingressava no Ministério, na Pasta dos Ne-
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gócios Estrangeiros, um dos participantes do movimento rP.belde de 1842: 
Limpo de Abreu, que aliás se transformou em conservador extremado. 

Resende entende que é da natureza das anistias impor silêncio so-
bre todo o passado. Não se deve revolver estes processos. 

O deputado Barros Pimentel, autor do requerimento, pede licença 
para retirá-lo. 

44/5 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Desde 1830, quando entrou na Câmara, ouve falar na necessidade 
de uma lei de eleições. Nada se fez até agora. De onde conclui que os 
partidos têm interesse na conservação das fraudes eleitorais. 

Todos os anos se propõem leis eleitorais. Nunca têm 
andamento. A lei de eleições é ferro em brasa. Quem a toca, 
queima-se: "A política vital do país hoje são as eleições. Se 
tem defeitos a lei, emendemo-la, não recuemos diante do tra-
balho, de um trabalho que o país reclama como o primeiro 
remédio: do modo que vamos desconfio do estado do Brasil; 
a população vai cansando-se de eleições. Por que não have-
mos nós de tratar de curar os males provenientes das eleições? 
Se procuramos uma lei perfeita, minha opinião é que nunca 
a teremos". 

9 de maio de 1844, t. I, p. 41. 
N.&C. 

As eleições se faziam por instruções dos Governos que se sucediam. 
A primeira lei eleitoral regularmente votada é a n.0 387, de 10 de 
agosto de 1846. O decreto n.0 157, de 4 de maio de 1842, era um ato 
do Executivo reformando as instruções de 26 de março de 1824. Sobre 
este se baseava o projeto em debate. As eleições eram realmente famo-
sas pelas irregularidades. O partido no poder pouco interesse tinha em 
ai terar o sistema (%3) • 

44/6 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discute-se o requerimento de Carneiro da Cunha pedindo cópia 
das negociações do tratado com a Inglaterra. A propósito do pedido de 
adiamento até que venha o relatório do Ministério das Relações Ex-
teriores, vota contra. Em desacordo com o tratado que estabeleceu, no 

(23) EDGARD COSTA: A Legislação Eleitoral Brasileira, Rio, 1964, p. 18. 
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Rio de Janeiro, uma Comissão Mista para julgar o tr<ifico ilícito de es-
cravos, os navios negreiros estão sendo mandados para Serra Leoa, Cabo 
da Boa Esperança, Demerara etc. para serem julgados por autoridades 
navais inglesas. 

"Eu mesmo ia sendo vítima desse arbítrio. Vindo do norte 
para o sul, em Cabo Frio fomos abordados por um brigue 
escuna inglês que anelava cruzando. Revistou o navio e, 
achando um par de grilhões, disse que era boa presa e que 
ia levá-lo para o Cabo da Boa Esperança. Eu vi que isto 
era uma asneira porque o tratado não trata de grilhões, mas 
sim os artigos adicionais. Ora, um grilhão não serve para 
guardar 300 africanos, serviria apenas para prender um insu-
bordinado." "Mas como se faz isso contra a letra expressa 
dos tratados? É porque o Sr. Cândido Batista de Oliveira em 
um memorandum [... ] publicado nos papéis de Inglaterra, 
propôs, parece-me, que estas presas fossem mandadas julgar 
por tribunais ingleses." É preciso saber a quantas andamos. 
A nossa navegação pode ser aniquilada com esses abusos. 

. J
10 de mato de 18'14, t. 1, p. 59. 

N. &:C. 

Trata-se da pressão, nem sempre legal. exercida pela Inglaterra so-
bre o Brasil para execução dos tratados extinguindo o tráfico e da lei 
brasileira de 7 de novembro de 1831, que o declarou ilícito. No ano 
seguinte, a Inglaterra aprovou o bill Aberdeen, assumindo o julgamento 
dos navios negreiros encontrados mesmo em águas brasileiras. Contra 
ele protestou o Brasil. O tráfico cessará completamente entre 1850-1854. 
Cândido Batista de Oliveira foi ministro dos Negócios Estrangeiros de 
16 de abril de 1839 a I.0 de setembro do mesmo ano. Em 22 de junho 
de 1839 enviou um memorandum ao ministro inglês propondo algumas 
bases para um novo ajuste repressivo de tráfico de escravos. Simples ba-
ses para negociações. Defendeu-o em publicação no jornal do Comér-
cio de 9-111-1846. 

14/7 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede a remessa à Comissão de Poderes do requerimento de João Lo-
pes da Silva Couto solicitando dispensa do lugar de deputado suplente 
pelo Espírito Santo. Parece-lhe que a província não pode permanecer 
sem um representante. 

15 de maio de 1844, t. 1, p. 127. 
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N.&C.  

J. L. da Silva Couto tinha obtido somente um voto para deputado. 
Com a morte do eleito, o Pe. Freitas Magalhães, fora convocado. Mas 
dado o escândalo que o fato representaria, renunciou. 

44/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Afirma que jamais pôs em dúvida a lisura do ministro Aureliano 
Coutinho, visconde de Sepetiba. Os ingleses quiseram arrancar do Brasil 
os famosos "artigos adicionais" ao tratado contra o tráfico. A Câmara 
jamais os aprovou porque implicavam em menoscabo à soberania na-
cional. Agora a Inglaterra age como se eles estivessem em vigor. Tem 
presenciado pessoalmente desatinos. Votou a favor do requerimento so-
licitando os documentos para que Aureliano Coutinho possa defender-
se de estar a serviço da Inglaterra. 

24 de maio de 1844, t. 1, p. 316. 

N.&C. 

Em discussão um requerimento de Satumino de Oliveira pedindo ao 
Governo cópias autênticas dos despachos do Ministério na questão do 
tratado com a Inglaterra (Anais, I, 235) . 

A Inglaterra, empenhada na cessação do tráfico, exigiu do Brasil 
a aprovação de artigos adicionais ao tratado de 1827. O Ministério re-
sistiu. Em 1844 Saturnino de Oliveira defendeu ardorosamente a posi-
ção de Aureliano Coutinho, seu irmão, acusado de ter se colocado ao 
lado da Inglaterra e apelou para o testemunho do Pe. Resende. A po· 
lêmica entre Satumino e Paulino de Sousa, visconde do Uruguai, foi 
das mais violentas no Parlamento porque o segundo, colega de Ministé-
rio do primeiro, depôs contra ele. O requerimento é aprovado. 

44/9 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

"[... ] mas permitam os nobres deputados que eu des-
confie dessa conciliação que em breve se converterá em con-
versão e destituição". 

"O Governo quer a conciliação não de uns brasileiros 
com outros, mas dele, Governo, com os homens dos movimen-
tos e por isso é que ele atenua quanto pode o seu crime". 
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Por essas razões, vota contra a proposição de se dar um voto ilimi-
tado de confiança ao Governo, pois seria uma maneira da Câmara con-
servar os atuais ministros por longo tempo. 

"Eu só rendo culto à Divindade, respeito ao monarca 
e faço muitos louvores aos srs. ministros quando eles mere-
cem; mas por ora só vejo motivo para censuras [ ... ] VoLO 
a favor do projeto da Comissão (resposta à Fala do Trono) 
porque contém uma censura que eu desejava que fosse mai, 
picante [... ] 

Venha a dissolução que já estava escrita, venha tudo qu..: 
quiserem que desta cadeira receberei de semblante alegre, 
e depois de reduzido à condição de simples cidadão, hei de:: 
fazer a oposição que puder." 

24 de maio de 1844, t. 1, p. 317. 

N.&C. 

Até meados do Segundo Reinado o imperador não parecia inclinado 
a aplicar em todas as suas conseqüências o chamado "regime cfe ga-
binete" à moda inglesa, preferindo atenuar as correntes intransigentes 
com a idéia de "conciliação'', termo que tem curso nas páginas dos Anais 
parlamentares desde 1844 até 1853, quando é plenamente posta em 
prática pelo marquês de Paraná. O Gabinete de 5 de maio de 1846 é 
assinalado como primeira tentativa da dita "conciliação". 

A'guns políticos, como o padre Miranda, viam, com fundamento, tal 
tendência com desconfiança. Ela podia acarretar o enfraquecimento das 
correntes partidárias. O qu.e ele diz é que o Governo visava, não o 
congraçamento dos políticos entre si, mas com o poder, acarretando "con-
versões", fato que realmente se deu algumas vezes, como o de Abaeté 
(Limpo de Abreu) . Em compensação, Zacarias de Góis, Saraiva e Na-
buco de Araújo realizaram um movimento no sentido contrário, passan-
do de conservadores a liberais. 

A atitude da Câmara aprovando um voto de graças francamente 
contrário ao Gabinete (antes da censura), levou o imperador ao dilema 
fatal do regime parlamentar. Optou pelo Gabinete e dissolvou a Cà-
mara, convocando eleições para constituição da 6.ª legislatura. O de-
creto de dissolução é de 24 de maio (mesmo dia da sessão). A nova le-
gislatura, como de costume, era governamental. 

Logo ao fim do discurso seguinte, o presidente lê o decreto de disso-
lução da Câmara em meio a grande tumulto, dizem os Anais, com protes-
tos de uns e "vivas ao imperador" por parte de outros. 

137  



SEXTA LEGISLATURA 
(1815-UH7) 

A Sexta Legislatura, dominada pelo partido liberal, teve quatro ses-
sões legislativas: a la., de 1.0 de janeiro a 3 de maio de 1845; a 2a. desta 
data até 14 de setembro do mesmo ano; a 3.ª começa a 3 de maio de 
1846 e dura até 4 de setembro do mesmo ano; a 4a., iniciada a 3 de 
m<iio de 1847, termina a 18 cfe setembro. 

Participaram desta legislatura os seguintes sacerdotes, distribuídos 
por suas respectivas províncias: pelo Ceará, os Pes. Antônio Pinto de 
Mendonça, Carlos Augusto Peixoto de Alencar e Tomás Pompeu de Sou-
sa Brasil, que entra como suplente por morte de José da Costa Barros, 
falecido antes de tomar assento na Câmara; por Pernambuco, o Pe. 
Francisco Muniz Tavares, que participara da Câmara na Assembléia 
Constituinte de 1823 e voltava agora, mais de 20 anos depois, após longa 
estada na Europa; por Alagoas, os Pes. Miguel do Sacramento Lopes 
Gama e Afonso de Albuquerque e Melo; pelo Rio de Janeiro, D. Ma-
nuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo, capelão-mor, e o Pe. Ja-
nuário da Cunha Barbosa que fora deputado na l.ª legislatura e volta-
va agora para morrer a 22 de fevereiro de 1846; enfim, por Minas Ge-
rais, o Pe. José Antônio Marinho. 

Com os liberais no poder, não é reeleito o Pe. Venâncio Henriques 
de Resende, que voltará só em 1850, com a queda dos liberais, na disso-
lução da Câmara. 

Nos debates parlamentares, sobressai a figura do Pe. José Antônio 
Marinho, entre os padres deputados. Sem perder muito de sua torren-
cial eloqüência, sente-se que sua atuação é mais fraca na sua posição 
de governista do que fora nos anos em que militara na oposição. O re-
levo de Teófilo Ottoni na liderança parlamentar, relativiza muito a pro-
jeção do Pe. :Marinho que se revela bem mais um tribuno que um 
líder. 

Os problemas de política externa do Brasil se complicavam, espe-
cialmente devido à situação elos países platinas. Assim, a política inter-
na continuou enredada em questões de rotina parlamentar e a legisla-
tura, bastante medíocre, termina sem uma solução de problemas graves, 
como a reforma judiciária e a reforma da Guarda Nacional. O nordes-
te é assolado por uma das mais graves secas de sua história. Os padres 
deputados pelo Ceará destacam-se na luta por obter do Governo Cen-
tral os auxílios mais urgentes. 

Entretanto, o partido liberal no poder não consegue manter sua 
coesão interna e prepara a crise política, cujo desfecho será a dissolu-
ção da Câmara, no ano seguinte. 
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SESSÃO DE 1845  

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A questão capital é a de saber se "o abandono do pároco 
ou a não existência do pároco ou de algum membro ela mesa 
eleitoral importa a nulidade da eleição". Seria injusto fazer 
depender a validade de uma eleição do capricho de um ho-
mem: basta que ele veja que as eleições não vão dando o re-
sultado que esperava, para abandonar a mesa. Não vem ao 
caso apelar para precedentes, a não ser os fundados em boa 
razão. 

Não seria justo apelar-se para o precedente no qual o orador foi en-
volvido por ignorância. 

Estando para chegar o vapor com as atas de vários co-
légios, não devemos apressar-nos para decidir sobre as elei-
ções de Pernambuco e Bahia. Compondo-se a mesa do páro-
co, do juiz de paz, dois secretários e dois escrutadores, a reti-
rada do padre não pode importar em nulidade. 

Refere-se ao caso de Paranaguá, onde houve denúncia de suborno 
de dois membros da mesa. Aprova pois o parecer da Comissão. 

26 de dezembro de 1845, t. I, p. 21-22. 

N.&C. 

A eleição de Paranaguá afetava os votos de dois deputados, José 
Cristiano Garção Stockler e José Antônio Pimenta Bueno. Paranaguá 
ainda pertencia à Província de São Paulo. O parecer da Comissão con-
siderava eleito o primeiro com 367 votos e suplente o segundo, com 
352 (Anais, l, 15) . Ambos tomaram assento. O precedente em que o 
Pe. Marinho fora envolvido é lembrado por Ângelo Moniz da Silva Fer-
raz. Fora a propósito da eleição de Caxias, deputado pelo Maranhão, 
quando o Pe. Marinho dissera: "qualquer que fosse o número dos elei-
tores, sempre ele (Caxias) devia ser deputado" (Anais, 1, 21) . A respei-
to deste precedente diz o Pe. Marinho: "[... ] foi realmente uma tris-
tíssima idéia, foi verdadeiramente filho da minha ignorância e esse filho 
eu renego (risadas) . " 

As normas eleitorais determinavam que as eleições se procedessem nas 
matrizes (no consistório ou na nave principal) com a presença do pá-
roco. Estes eram, em regra, políticos. A questão levantada pelo Padre 
Marinho é das mais sérias. Quando o pároco, percebendo que o seu par-
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tido estava levando desvantagem no pleito, se retirasse do recinto esse 
gesto anularia a eleição? Seria entregar ao capricho de um homem a 
validade do ato. Parece-lhe que a eleição eleve ser reputada válida desde 
que esteja presente a maioria da mesa. 

Ângelo Ferraz apóia o Pe. Marinho. A falta do pároco não pode 
ser falha essencial . 

JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Lê o discurso que, como orador da deputação nomeada para feli-
citar S. M. o imperador no dia 9 de janeiro, proferira naquela data: 

"Senhor! Conta o Brasil entre seus dias mais faustos este, 
em que os destinos de um novo Império começaram a deslisar-
se gloriosos, vendo seus filhos que se aproximava a hora de 
sua desejada independência. Foi para bem de todos que o 
heróico príncipe conduzido pela Providência das margens do 
Tejo às do Janeiro, quis ficar entre nós, atendendo ás nossas 
honrosas representações. Senhor, os acontecimentos que no 
espaço de vinte e três anos tão felizmente se têm desenvolvido 
dessa memorável resposta do augusto pai de V. M. Imperial 
provam incontestavelmente, que desse dia da patriótica recor-
dação marcou a existência política, que nos acrescentou ao 
catálogo de outras nações, firmando com sabedoria a nossa 
justíssima emancipação, e em 9 de janeiro de 1822 o augusto 
fundador do Império do Brasil viu ante o trono que ocupava 
em nome de seu augusto pai, o Senado da Câmara desta he-
róica cidade, representando os votos do povo fluminense, e 
bem depressa seguido elos representantes de outras províncias, 
que se apressaram a ser partícipes dos nossos votos, hoje vê 
também V.M. Imperial ante o seu trono, e representada por 
esta solene depuração, a Câmara dos Deputados do Império, 
congratulando-se com V.M. Imperial pelos felizes resultados 
desse ato, em que o Brasil repetindo a resposta do seu então 
regente, declarou pela primeira vez, franca e resolutamente, 
que queria ser independente e livre, e que mediria a sua es-
pada com a daqueles que ousassem opor-se a tão nobre reso-
lução. - "Fico para bem de todos" - assim disse o augus-
to fundador do Império do Brasil, e os brasileiros em seu 
patriótico entusiasmo pareceram responder do Amazonas ao 
Prata - e nós sustentaremos a nossa resolução, ó príncipe, em 
vós temos um seguro penhor de independência, de liberdade, 
de união, de monarquia constitucional. - Todos estes bens, 
Senhor, já não são promessas, são realidades, e a Câmara dos 
Deputados, que é uma dessas realidades rastreadas em dia tão 
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memorável, empenhando-se em que eles subam à sua maior 
perfeição, felicita hoje a V. M. Imperial porque conhece os 
generosos sentimentos ele que está possuído para promover 
com a coadjuvação dos representantes do Brasil o maior bem 
dos povos, o brilho, e a honra ela monarquia constitucional 
representativa. 

"Se o Sr. D. Pedro I ficou entre nós para bem de todos, 
quando o queriam arrancar de nossos braços, V. M. Imperial 
existe no trono que ele ocupara por unânime aclamação dos 
brasileiros, para dar maior amplitude a esses bens que então 
só !obrigáramos em flor, e que de dia a dia se vão tornando 
frutos preciosos na prossecução do sistema do Governo, que 
tão sabiamente abraçamos e que V. M. Imperial, tão cordial-
mente preza e sustenta como defensor perpétuo do Império do 
Barsil". - O Cônego ]anuário da Cunha Barbosa, orador da 
deputação. 

10 de janeiro de 18'15, t. I, p. 116-117. 

N.&C. 

O Cônego Januário Barbosa era considerado dos grandes oradores sa· 
cros do Brasil. Estréia aqui na oratória palaciana, depois de sua reelei-
ção para a Câmara, da qual participara na l.ª legislatura. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Depois das considerações retóricas iniciais, propõe-se rebater os ata-
ques ao projeto de resposta à Fala do Trono, 

sem recorrer ao processo desleal, de que fora vítima, de atacar 
quem não podia defender-se. Os ataques não foram dirigi-
dos contra os grandes temas da política interna e externa <l'o 
país, como era de se esperar, mas encerrou-se "no estreito cír-
culo do individualismo", com "apenas algumas queixas mo-
tivadas pelas eleições, pela remoção de juízes municipais e al-
gumas censuras a pequenas gratificações concedidas pelo Mi-
nistério da Guerra!" Assim [ ... ] "a discussão do voto de gra-
ças entre nós, se não é uma simples formalidade, é sem dúvida 
uma inutilidade: é uma fonte perene de recriminações injus-
tas, de provocações odiosas; é apenas uma saída que se abre 
ao desabafo das paixões". Deveríamos imitar melhor o sistema 
da Inglaterra que "pode sem dúvida ser tomado como mo-
delo". 
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Passa então a examinar as acusações à aciministração atual. Em pri-
meiro lugar, quanto às eleições, acusadas de terem sido o resultado da for-
ça e da violência exercidas pelo Governo. Concorda em que o sistema 
eleitoral seja defeituoso. Estranha porém que os que hoje fazem acusa-
ções, eleitos por esse mesmo sistema, não propuseram sua revogação, 
quancio estavam no poder. A melhor prova de que a administração não 
se valeu entretanto deste sistema para violentar as eleições é precisamente 
a presença na Casa do deputado que lhe faz oposição. O Governo não 
fez mais que mudar os funcionários públicos, que, podendo inferir nas 
eleições, não mereciam sua confiança: 

"t triste, senhores, contrista aos amigos leais e verd::1clei-
ros do sistema representativo um tal estado; mas de quem é 
a culpa? Da atual administração? Por certo que não. Se isto 
é um mal, deve ele reverter sobre aqueles que deram ao país 
essa fatal organização." Foi assim que "o Governo mudou 
alguns subdelegados, e tanto foi bastante para vencer as dei-
ções em todas as freguesias da Corte". As eleições de 44 
foram mais livres que as de 42. Houve remoções de magis-
trados e deve-se censurar por isso o Governo, porque não 
removeu bastantes e se deixou levar pela generosidade, con-
trariamente ao que fez a administração passada? 

Amplifica, a seguir, longamente esses tópicos, insistindo em que as 
remoções feitas pela atual administração visavam reparar as injustas re-
moções e demissões decididas pela anterior. Passa depois ao segundo item 
das acusações, referente à administração das rendas públicas. O Governo 
é acusado de não fazer economia na distribuição dos dinheiros públicos 
nem da fiscalização da arrecadação das rendas. Atribui o fato à bene-
volência da atual administração, injustamente acusada de tirânica, que 
mantém em postos importantes empregados da Fazenda nomeados pela 
administração anterior. Prolonga-se depois em interminável tirada sobre 
a calamitosa situação do país, da qual responsabiliza o partido que se 
apoderara do poder e que governava submetendo todos os interesses pú-
blicos, inclusive a Coroa, a seus interesses eleitoreiros. Refere-se depois 
às diversas críticas feitas pelo nobre deputado ao texto da resposta à Fala 
do Trono, em especial às palavras de gratidão ao monarca, à questão 
da ausência temporária da princesa imperial, e à questão da anistia con-
cedida: 

"[... ] quando não havia um só indivíduo que dormis-
se tranqüilo em sua casa, seguro de que no meio da noite não 
fosse arrancado pelos agentes da polícia em virtude de um 
processo de rebelião, quando o exercício dos direitos era veda-
do, quando a mão da mais pesada tirania abafava em todos 
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os lábios os mais dolorosos gemidos, eu creio que era dever 
de uma administração que quisesse ser administração do país, 
e não a mola dos interesses de uma facção, fazer cessar este 
estado." 

Quanto à crítica ao tópico das relações externas, ridiculariza as obser-
vações vagas e inconsistentes do opositor. Quanto aos excessos que diz 
foram cometidos em Montevidéu e Buenos Aires, acusa de injusta a crí-
tica feita. Estranha que não tenha havido referência à questão do tra-
tado com a Inglaten-a. Tudo leva a concluir que o texto da resposta 
é justo quando afirma que a dignidade do país tem sido conservada com 
firmeza e sabedoria. Refuta enfim as acusações feitas à Comissão de Po-
deres no exercício de sua função de exame dos diplomas dos novos elei-
tos. Conclui que o único crime do partido hoje no poder foi triunfar. 
Reitera a decisão deste partido em apoiar a administração atual, à qual 
foi confiada uma missão de paz e de reconciliação. 

11 de janeiro de 1845, t. I, p. 138-147. 
N. &C. 

O Padre José Antônio Marinho, antigo revolucionário mineiro de 
1842, anistiado em 1844 ( decr. de 14. III) declara-se francamente fava-
rável ao Ministério liberal de 2 de fevereiro de 1844, chamado "Gabinete 
das vacas gordas", e rebate as acusações de Ângelo Moniz da Silva Ferraz. 
Examina, ponto por ponto, os itens do libelo deste e acusa a oposição 
de não representar o seu papel. Aponta especialmente a incoerência de 
Ferraz que acusa o Gabinete de atitudes que ele defendeu anteriormente. 

Acusa a Câmara anterior de se ter oposto à anistia: "Pela primeira 
vez viu-se no mundo uma Câmara dos Deputados negar seu apoio à 
administração porque ela perdoou." 

Consignam os Anais uma grande repercussão deste discurso. 
O Pe. Marinho faz sua estréia na presente legislatura, continuando 

na sua prática de intervenções verbosas, e intermináveis. Com a vitória 
dos liberais, voltara à Câmara com maior ímpeto, e com prestígio acres-
cido. É encarregado da redação do voto de graças, que agora defende 
contra os ataques da oposição representada por Ângelo Moniz da Silva 
Ferraz, futuro barão de Uruguaiana. As críticas deste não propunham 
emendas concretas ao texto, mas, através do texto, visavam à nova admi-
nistração. Daí a resposta do Pe. Marinho assumir o tom de defesa des-
ta, despertando no final "viva sensação na Câmara" e efusivos cumpri-
mentos ao orador. O caso da princesa imperial referia-se a D. Januária, 
que por motivos de saúde viajara para a Europa. Ferraz responde na 
sessão de 17 de janeiro, com um discurso ainda maior, porém fraco, num 
exercício de esgrima parlamentar, que entretinha airosamente os âni-
mos dos deputados pagos pela nação. Neste discurso, refere-se ao Pe. 

143  



Marinho como chefe da maioria. Na sessão do dia 18 o texto do voto 
:le graças é aprovado tal qual (Anais, I, 23'1) . Na sessão de 25 de janeiro, 
o próprio Pe. Marinho irá ao Paço, à frente de uma deputação, e lerá 
o texto a S. Majestade, que o ouve com muito prazer (Anais, I, 326) . 

15/4 JOSÉ ANTôNIO l\JARINHO 

Tendo em vista o próximo nascimento do herdeiro do 
trono, sucesso "pelo qual o Brasil inteiro espera com ansie-
dade, e deseja que seja próspero, como sem dúvida será, vista 
a evidente proteção com que a Divina Providência tem sem-
pre conduzido este Império", 

apresenta requerimento: 

"Que seja nomeada pelo Sr. presidente uma Comissão 
de 36 membros a fim de dirigir a S. M. Imperial uma felici-
tação no dia imediato ao em que tiver lugar o nascimento 
do herdeiro da coroa. " 

23 de janeiro de 1845, t. I, p. 294. 

N.&C. 

Tratava-se do nascimento de D. Afonso que nasceria a 23 de feve-
reiro, e que infelizmente morreria dois anos depois. O requerimento 
foi aprovado. 

45/5 ANTONIO PINTO DE MENDONÇA 

Apresenta a seguinte resolução: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 
"Art. 1.0 - A disposição do § 4.0 do art. 155 do Código 

de Processo Criminal não proíbe às autoridades eclesiásticas 
a imposição de qualquer pena temporal decretada pelos câ-
nones recebidos, aos eclesiásticos por crime purameote espi-
ritual. 

"Art. 2.0 - O Governo dará o regulamento, marcando os 
casos e a forma por que as autoridades eclesiásticas devem 
deprecar o auxílio das autoridades civis, para fazer executar 
suas ordens e sentenças legalmente proferidas. 

144 



"Art. 3.0 - Ficam revogadas todas as leis em contrário" 
(29 de abril de 1843) . 

23 de janeiro de 1845, t. I, p. 305. 

N.&C. 

O Pe. José Antônio Marinho solicita, através de um requerimento, 
o adiamento dessa questão até que receba da Comissão Eclesiástica um 
parecer. É aprovado. 

'15/6 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Faltam os elementos indispensáveis para um voto escla-
recido sobre a fixação das forças de terra. Esses elementos 
são a situação financeira do país e os dados estatísticos sobre 
a população. A situação financeira é melhor que no ano pas-
sado, mas não é ainda lisonjeira. Os dados estatísticos são in-
suficientes. As forças se destinam a garantir a paz interna e a 
repelir potências estrangeiras. 

Tem a convicção de que a melhor segurança 

"da ordem pública em um país é o religioso respeito ao pacto 
fundamental, às leis do Estado; é a veneração aos princípios, 
aos direitos de todos os cidadãos. Esta é a minha política; 
esta é a força que entendo que o Governo deve muito zelo-
samente conservar e procurar obter. O Governo deve fazer 
justiça com imparcialidade a todos os cidadãos que têm os mes-
mos direitos porque são membros de uma mesma família." 
Por outro lado, para garantir a paz interna, as províncias dis-
põem de força policial. Só casos de distúrbios maiores exi-
gem a intervenção do exército. Assim, "não desconheço que 
infelizmente o estado do país é tal, que se não possa dis-
pensar o emprego da força armada". Devemos portanto a ter-
nos às informações do Governo. Além disto, "podemos ter 
sérios receios a respeito úe exageradas pretensões externas 
(apoiados). Bem que neste caso eu entenda que toda nação 
é um soldado (muitos apoiados), isto é, que todo o homem 
que pode pegar em armas é soldado, todavia não é possível 
fazer mover esse grande corpo, essa nação inteira com aquela 
presteza, com aquela rapidez que se faz mister para preve-
nir talvez uma agressão injusta, a que em princípio se pode-
rá pôr uma barreira, o que ao depois seria talvez impossível." 
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45/7 

Vota portanto pelo artigo em discussão. Previne o ataque que lhe 
será feito: antes fora sempre a favor da redução das forças armadas; 
hoje, ao contrário, se opõe às reduções. Explica: é porque hoje tem 
confiança no Governo e sabe que ele não abusará do poder, como fez a 
administração passada, compondo o exército pelos meios mais atrozes 
àe recrutamento, pela opressão mais iníqua: 

"Eu os vi [ ... ] estes olhos viram: eles choraram algumas 
vezes ao ver seus patrícios presos em troncos, de pau, dois a 
dois, que vieram até ao Rio de Janeiro com a camisa com 
que saíram da sua província." 

Termina reafirmando a união compacta da maioria, da qual não 
se julga "o órgão mais habilitado" (não apoiados), em defesa do Mi-
nistério. 

29 de janeiro de 1845, t. I, p. 372-374. 
N.&C. 

Estava em discussão o art. 1.0 da lei de fixação das forças de terra, 
que previa um efetivo de 15. 000 praças de pré em circunstâncias or-
dinárias, que poderia subir até 20. 000 em circunstâncias extraordinárias. 
O Pe. Marinho defende o artigo contra a emenda do deputado Satur-
nino, que reduzia o efetivo a 18. 000. Atacado logo a seguir pelo depu-
tado D. Manuel de Assis Mascarenhas, o Pe. Marinho volta a explici-
tar e a reafirmar as mesmas idéias da intervenção anterior (Anais, I, 
379-380) . O artigo 1.0 é aprovado no fim da sessão de 30 de janeiro 
(Anais, I, 410) . 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Defende o art. 1.0 da lei de fixação das forças de mar, pelas mesmas 
razões que defendeu o art. 1.0 das forças ele terra. Refuta os argumentos 
em contrário. Também duvida que o Ministério consiga recrutar a for-
ça requerida. Porém isto não é problema da Câmara, mas do ministro. 
Não existir casos de guerra bastantes onde acomodar a força solicitada 
também não é razão para negá-la. O principal motivo de impugnação 
do artigo é a falta de confiança na atual administração. Isto porém 
é uma questão de convicções pessoais, das quais o orador não participa. 
Existem problemas na marinha, mas eles vêm de longe. O Ministério 
atual não pode ser responsabilizado deles, quando procura lentamente 
corrigi-los. A propósito, interpela o ministro sobre a organização dos 
quadros da marinha, a qual, segundo ouviu dizer, foi causa de muitas 
injustiças. Lastima que não haja entre os deputados nenhum represen· 
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tante da classe naval. Repele porém a atitude do deputado que, em vez 
de apoiar o Governo, ousou afirmar que "tal nação tem razões de quei-
xas contra nós". Parte em defesa da política externa que o Governo vem 
desenvolvendo com fortaleza e o necessário segredo, sustentando a digni-
dade nacional sem dar motivo de queixa a potência alguma. Concorda 
com o deputado da oposição que criticou 

"a mania de se distraírem os homens de uma profissão para 
outra, como é o caso de se nomearem somente militares para 
presidentes de províncias." 

Deve porém reconhecer que o militar que acaba de governar a Pro-
víncia de Minas foi um excelente presidente, como o da Província <le 
São Paulo. Observa além disso que a mania vem de antes da adminis-
tração atual. Cita o exemplo do Sr. Jardim: 

[ ... ] "Não são bons presidentes só por serem militares, 
mas não se devem também censurar as nomeações só porque 
recaem sobre militares . " 

Passa depois a esclarecer uma frase do ministro da Marinha mal 
interpretada pelo deputado oposicionista, relativa aos estrangeiros. O 
ministro deseja apenas tornar iguais as condições de nacionais e estran-
geiros, de modo que a condição de um brasileiro não seja pior do que 
a de um estrangeiro. Ora, de fato hoje os estrangeiros têm mais vanta-
gens, por exemplo, para obter empregos: 

"[... ] Quem paga a um caixeiro, é para que lhe sirva, 
mas o brasileiro é chamado para a Guarda Nacional; e se 
tem idade, é chamado para o júri; é pois distraído de suas 
ocupações indispensáveis, ao passo que os estrangeiros estão 
livres de todos estes ônus; só gozam das vantagens, e não têm 
nenhuma das desvantagens; serão por isso mesmo mais pro-
curados ou melhor pagos". Os estrangeiros têm mais influên-
cia na política porque se tornam ricos: "Pois um homem que 
é rico, que exerce em larga escala a indústria, não h;\ de ter 
importância na política? Tem-na necessariamente". [... ] 
"Quem é que concorre para estas grandes subscrições que vejo 
aparecerem de tempos em tempos, já para um festejo, já para 
uma pompa, e já para um luxo, para isto ou aquilo? Em 
grande parte são estes estrangeiros de que tTata o nobre depu-
tado. Depois de terem assim concorrido, apresentam-se, e di-
zem: - tenho direito a esta mercê, a esta graça, porque fiz 
isto e aquilo". Para enriquecerem, têm mais meios os estran-
geiros para recorrer ao contrabando, uma das maiores fontes 
de riqueza do comércio. 
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Por estas razões aliás é que acha que só se deviam admitir estran-
geiros para a agricultura, quando, ao contrário, vê que todos acabam 
no comércio. Continua, apesar do adiantado da hora, a responder à opo-
sição que denunciara a existência de camarilhas do imperador e "gabi-
netes secretos". Não vê motivos de crítica nisto. A maioria está unida 
num princípio comum: a sustentação da monarquia constitucional. Exis-
tem divergências e as transações indispensáveis a um sistema representa-
tivo. Nega em longa tirada a existência de potências invisíveis agindo 
sobre a Câmara e o Ministério. Nega que a administração atual sustenta 
uma oligarquia, enumerando vários postos importantes que ela deixou 
nas mãos da oposição. Conclui votando pelo artigo, porque deseja que 
o Brasil tenha uma marinha respeitável. 

5 de janeiro de 1845, t. 1, p. 466-472. 
N.&C. 

O artigo em discussão previa 2. 500 praças para os vasos de guerra, 
efetivo que poderia ser elevado para 5. 000 em tempo extraordinário. 
Embalado pela sua posição de líder da. maioria o Pe. Marinho não põe 
mais limites à sua intemperança verbal. O ministro da Marinha a quem 
defendia era Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante de Albu-
querque, visconde de Albuquerque. O artigo é aprovado quase por una-
nimidade na sessão de 6 de fevereiro (A nais, l, 494) . 

Mons. Marinho aproveita a oportunidade para defender os liberais 
de uma grave acusação que invade toda a imprensa do tempo: de que o 
imperador era dominado por um "gabinete secreto", uma "facção áulica", 
constituída pela roda de amigos do mordomo da Casa Imperial, Paulo 
Barbosa da Silva, aliás deputado nessa legislatura. Como o mordomo 
residia na quinta chamada "da Joana" esse grupo era chamado Clube 
da Joana. 

Que esses homens, Aureliano Coutinho, Saturnino de Sousa e Oli-
veira, A. Porto Alegre, Frei Pedro ele Sta. Mariana, todos liberais, ti-
vessem fácil acesso ao imperador, é fora de dúvida. 

Mas Mons. Marinho focaliza a ação do Ministério conservador de 
23 de março de 1841 que impediu o contato entre os liberais mineiros 
e paulistas com a coroa. (O imperador nem sequer recebeu os emissários 
das Assembléias), e levou-os ao desespero da revolta de 1842. 

Os conservadores prosseguiam convictos na construção de um apa-
relho centralizador. Mas Mons. Marinho afirma que nunca os chamados 
"joanenses" foram áulicos a ponto de isolar o monarca. 

O Brasil empreendia então uma perigosa política de oposição ao di-
tador argentino Rosas que, apoiando as tropas de Oribe, desequilibrava 
a política do Prata, transformando o Uruguai em satélite de Buenos 
Aires. 

Manuel Rodrigues Jardim fora deputado na 3.ª legislatura. 
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JOSÉ ANTôNIO MARINHO45/8 

A tese em que se apóiam os que defendem a resolução 
"parece-me ruinosa, contrária aos interesses públicos, destrui-
dora das garantias do Corpo Legislativo, eminentemente sub-
versiva da Constituição". Funda-se numa idéia falsa da har-
monia e independência dos poderes que "é a base mais sólida 
da ordem pública". Esta não é ameaçada enquanto os poderes 
se mantêm dentro do círculo de suas atribuições: "mas logo 
que um dos poderes passa um pouco além do círculo que lhe 
está prescrito pela Constituição, então essa harmonia desa. 
parece; porque, como se pode considerar que existe harmo-
nia e independência dos poderes quando um deles invade as 
atribuições do outro?" (apoiados). É o que se verifica pela 
presente resolução, que é uma verdadeira invasão feita pelo 
Judiciário nas atribuições do Legislativo, "obrigando-o por 
sentença sua a consignar fundos para o pagamento de uma 
despesa, aliás não decretada anteriormente". Só o Corpo Le-
gislativo pode autorizar despesas, e o Poder Judiciário não 
tem atribuição de impor ao Legislativo a obrigação de apro-
var uma despesa não autorizada por lei: o indivíduo que se 
julga lesado exija ind2nização daquele com quem contratou, 
isto é, do presidente d'a Província da Bahia. A única maneira 

·legítima de encaminhar a questão seria introduzir a despesa 
no orçamento do Ministério respectivo, para ser oportuna-
mente discutida pela Câmara. 

Estende-se longamente nessas considerações e passa depois a outro 
aspecto da questão: 

O pagamento da despesa não compete ao cofre geral, mas 
ao provincial, de vez que o contrato foi feito com o presidente 
da província. 

Desenvolve também longamente essa idéia, para concluir votando 
contra a resolução. 

7 de fevereiro de 1845, t. I, p. 506-509. 
N.&C. 

Tratava-se de uma resolução autorizando o Governo a pagar a Do-
mingos Antônio Zuani "a importância da semença que obteve contra 
a Fazenda Pública, como indenização das despesas feitas com o teatro ela 
Bahia". A resolução será aprovada na sessão de 10 de maio (Anais, 
III, 49). 
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Era uma velha questão de direito que toma diversos volumes de de-
bates parlamentares. Desde as últimas Constituições da República, o or-
çamento aprovado pelo Legislativo consigna uma verba global para as 
indenizações que são pagas pelo tesouro mediante requisição direta do 
Poder Judiciário (art. 177 da Constituição vigente). O Pe. Marinho 
voltará a explicar-se sobre o assunto, que acaba sendo adiado (Anais, I, 
529-533). 

45/9 MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Apresenta projeto-de-lei, assinado também por outros deputados, en-
tre os quais o Pe. José Antônio Marinho e o Cônego Januário da Cunha 
Barbosa, criando no seminário episcopal de S . José desta Corte um curso 
de ciências eclesiásticas e estudos preparatórios. 

"Os estudos preparatórios constarão das seguintes cadei-
ras: gramática latina, línguas francesa e grega, história uni-
versal, a que precederão elementos de geografia e cronologia, 
retórica e eloqüência sagrada, filosofia racional e moral, arit-
mética e geometria". O curso de ciências eclesiásticas compor-
se-á de oito cadeiras, distribuídas por quatro anos, na forma 
seguinte: 1.0 ano: história sagrada e eclesiástica, lugares teo-
lógicos. 2.º ano: veracidade da religião revelada, instituições 
de direito canônico. 3.0 ano: teologia dogmática, teologia mo-
ral. 4.0 ano: continuação da teologia moral, liturgia, exegé-
tica." 

O projeto regula o provimento das cátedras por concurso, os hono-
rários de professores, 800$000 anuais, e, quanto aos alunos, prevê: 

"Os estudantes que se matricularem no curso de ciências 
eclesiásticas pagarão cada ano ao Tesouro Público Nacional 
a quantia de 20$000. Os estudantes que completarem o curso 
obterão o grau de bacharéis em ciências eclesiásticas, e goza-
rão de todos os direitos e prerrogativas que as leis concedem 
aos bacharéis formados. Terão outrossim os que forem ecle-
siásticos preferência para os benefícios e empregos eclesiás-
ticos, em igualdade de circunstâncias. Haverá também o 
grau de doutor. Os estatutos marcarão os exercícios literários 
a que serão sujeitos os bacharéis em ciências eclesiásticas 
que se propuserem a conseguir esse grau". O bispo do Rio 
de Janeiro será o diretor dos estudos do seminário e deverá 
organizar os seus novos estatutos para submetê-los à aprova· 
ção do Governo. 
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Entre as disposições gerais, o projeto explicita também: 

"É permitido aos candidatos ao sacerdócio que se não 
propuserem a seguir o curso de ciências eclesiásticas, fazer os 
estudos necessários à sagrada ordenação, na forma que esta-
belecerem os regulamentos da diocese, naquelas aulas de pre-
paratórios, e do curso que os mesmos regulamentos desig-
narem." 

8 de fevereiro de 1845, t. 1, p. 517-519. 
1'. & e. 

Do texto do projeto se depreende: os cursos do seminário não eram 
abertos só aos que se destinavam ao sacerdócio; a estrutura do currículo 
não difere muito da estrutura do atual da faculdade de teologia; os que 
se destinavam ao sacerdócio não eram obrigados a fazer o curso de ciên-
cias eclesiásticas, mas podiam fazer uma adaptação do currículo, conforme 
os regulamentos da diocese. O mais estranho porém para nós hoje é o 
fato de que tudo dependia de uma aprovação do Legislativo, que aprova 
as despesas necessárias ao funcionamento do seminário. A questão volta-
rá a ser debatida na sessão de 7 de julho. 

45/10 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não entende a oposição ao projeto. 

As únicas razões em que se poderia basear a oposição à 
resolução seriam: "as causas da Fazenda Pública em Minas 
não são tantas que exijam que um juízo privativo as julgue'', 

ou então 

"a certeza ( ... ] de que haja de ser abolida a lei que atual-
mente existe, que criou o juízo privativo para os feitos da 
Fazenda Pública." 

Mas a oposição apela para outros argumentos. O primeiro seria por-
que a magistratura não dispõe de suficientes recursos orçamentários; 
assim a criação de novos cargos agravará a situação. Responde que tal 
não acontecerá se for aceita a emenda à resolução 

"que quer que seja escolhido ou nomeado para juiz dos feitos 
da Fazenda Pública em Min:ils um dos juízes do cível exis-
tentes." 

O segundo argumento se fundava na idéia de que não deve existir 
um juízo privativo para os feitos da Fazenda Pública. 
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Acontece porém que a Câmara ainda não revogou a lei 
que criou esse juízo privativo. Ora, a resolução funda-se pre-
cisamente nesta lei. O terceiro argumento levantado contra 
a resolução é um argumento de puro despeito: se a maioria 
da Câmara se recusa a cumprir decisões do Judiciário, para 
que criar novos juízes? 

A maioria respeita as decisões do Judiciário, mas não pode admitir 
que o Corpo Legislativo seja reduzido à condição de um serous a man-
datis do Judiciário, consignando todos os fundos por este exigidos para 
indenizações sem apoio legal. Defende a necessidade de juízes dos feitos 
da Fazenda: 

"Quer-se que o Estado, que a Fazenda Pública, esteja de 
pior condição do que os particulares, porque estes podem pôr 
embargos à execução de uma sentença, e pedir a revogação 
dela por um libelo cível, por uma ação ordinária, e entre-
tanto a Fazenda Pública fica disto privada, porque, desde 
que se apresenta na Casa uma sentença qualquer, deve ser 
imediatamente cumprida, eleve-se mandar pagar". O ponto 
central da questão é provar que em Minas o número de cau-
sas é tão pequeno que não necessita de um juízo privativo. 
"Entretanto [... ] a Província de Minas tem uma dívida ativa 
de mais ele 3.000:000$, que é muito vasta, e que não havenüo 
juízo privativo, resulta daí um gravame para os devedores 
da Fazenda." 

Desenvolve esta idéia: 

[ ... ] "É uma grande injustiça querer-se comparar o 
Brasil com a Corte do Rio ele Janeiro. Aqui está tudo aglo-
merado; mas em uma província tão vasta como Minas Ge· 
rais, com uma população espalhada em uma imensa super-
fície, é um devedor chamado à capital d'e longa distância, e 
vem tratar de uma causa; e deve esperar talvez que o juiz de 
direito acabe as funções de presidente do júri, que se recolha 
(porque pode estar fora) para depois tratar da causa! Entre-
tanto pela população da província se deve crer que existe um 
grande número de causas em que seja parte a devedores da 
Fazenda Pública!" 

Perora a seguir longamente insistindo que a não aprovação da reso. 
lução acarretaria um gravame injusto sobre a Província de Minas. 

11 de fevereiro de 1845, t. I, p. 577-579. 
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N.&C. 

A questão vinha se arrastando desde a 3.ª legislatura quando fora 
levantada, e defendida pelo Pe. Marinho. A referência ao "argumento 
d'e despeito, reporta-se à questão pouco antes decidida de não aprovar os 
fundos para a indenização de Zuani, pela construção do teatro da Bahia. 
O Pe. Marinho volta a tomar a palavra para rebater novas críticas à 
resolução. 

45/11 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Volta a insistir nas mesmas idéias, agora em resposta a Sousa Oli-
veira. 

A resolução, atendendo aos interesses da Fazenda Pública, 
atende também "ao benefício dos povos. A Fazenda Pública, 
o interesse público, o que é? Não é mais do que a coleção 
dos interesses individuais." 

Termina, depois de longas repetições das mesmas idéias, definindo 
sua posição com relação à lei que criou os juízos privativos: 

Votarei por criações especiais de juízos privativos para as 
diversas províncias, enquanto existir essa legislação, mas "no 
momento em que aparecer uma lei revogando o juízo priva-
tivo dos feitos da Fazenda, votarei por ela, porque quero que 
cada um vá responder no foro do seu domicílio". 

11 de fevereiro de 1845, t. 1, p. 580-582. 

N. &C... 

Como líder da maioria, a posição do Pe. Marinho é sinuosa: apóia 
a resolução que interessava à Fazenda Pública, mas não deseja ser unpo-
puJ;lf por uma decisão que pesaria sobre os muitos devedores desta Fa-
zenda. Sai-se com aquela concepção ultraliberal do bem público enten-
dido como o somatório <los bens particulares. A resolução, com a emen-
da atribuindo a um dos juízes existentes, o juízo dos feitos <la Fazenda 
em Minas Gerais, é aprovada (Anais, 1, 604). 

É estranho que um espírito liberal como o do Pe. Marinho oponha-se 
tão ardentemente a uma tese fundamental do liberalismo. Uma vez re-
conhecida pelo Judiciário uma dívida do Estado, o Legislativo não pode 
eximir-se à ordem de pagamento. Do contrário é pôr o Estado acima das 
obrigações jurídicas. A questão se arrasta durante todo o período mo-
nárquico e vem até a República. Rui Barbosa tratou várias vezes da 
questão: O Estado não pode ser caloteiro. Só nas últimas Constituições, 
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reservou-se uma verba especial destinada a atender às requisições do Ju-
diciário em virtude de sentença. 

O Pe. Marinho está dominado pelo c.logma da independência dos 
poderes e não admite que o Legislativo seja adstrito a cumprir uma 
decisão judicial sem examinar, de novo, o direito das partes. 

'15/12 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Apresenta emenda ao art. I.0 do projeto sobre eleições: 

"Não poderá formar parte da junta o cidadão que estiver 
suspenso do gozo dos direitos políticos conforme o art. 8.º 
da Constituição." 

14 de fevereiro de 1845, t. I, p. 623. 
N.&C. 

O artigo em discussão previa: "Haverá em cada paróquia uma jun-
ta de qualificação, encarregada de formar a lista geral dos que podem 
votar na eleição primária". O art. 8.0 da Constituição dizia: "Suspende. 
se o exercício dos direitos políticos: I - por incapacidade física ou mo-
ral; II - por sentença condenatória à prisão ou degredo, enquanto du-
rarem os seus efeitos". O art. I.0 , com 18 parágrafos, é aprovado, com 
muitas emendas, a 26 de fevereiro (Anais I, 845). 

45/13 JOSÉ ANTôNIO .\JARIN HO 

Manda à Mesa um requerimento de oficiais do Corpo de Municipais 
Permanentes da Corte em que pedem à Câmara tome em consideração 
a sua futura subsistência. Encarregou-se de trazer à Câmara o requeri-
mento por estar convencido dos relevantíssimos serviços prestados por 
esse corpo à ordem pública e à segurança dos cidadãos. 

15 de fevereiro de 1845, t. I, p. 645. 
N.&C. 

O requerimento é encaminhado à Comissão de Marinha e Guerra. 
Trata-se do Corpo de Polícia da Corte, sustentáculo da ordem na 

fase atribulada da Regência. 
Substituiu, sendo ministro da Justiça Feijó, a antiga Divisão Militar 

da Guarda Real da Polícia. 
Os permanentes foram comandados por Luís Alves de Lima e Silva, 

depois duque de Caxias. 
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JOSÉ ANTôNIO MARINHO45/14 

Aprova plenamente o parecer da Comissão. 

"Apóio o atual Ministério, mas o meu ministerialismo 
não vai tão longe. " 

Está em jogo uma questão de direito de um cidadão, iniquamente 
perseguido de boa ou má fé pelo Ministério. 

Os deputados "sentinelas das liberdades públicas, da se-
gurança individual e dos direitos dos cidadãos", devem se 
opor a tanta iniqüidade. 

Distingue anistia, perdão e comutação. 

15 de fevereiro de 1845, t. I, p. 652-655. 

N.&C. 

Tratava-se de um parecer da Comissão de Justiça, assinado por Ri-
beiro de Andrada, Teófilo Ottoni e Pessoa de Melo, sobre um reque-
rimento de Eduardo Francisco Nogueira Angelim. Implicado na rebe-
lião do Pará fora anistiado em 18'10 com a obrigação de residir por 10 
anos no Rio de Janeiro. Aqui fora preso em 1841 e enviado para o de-
gredo de Fernando de Noronha, onde ainda estava preso. A argumentação 
do Pe. Marinho no caso é de uma lógica irrefutável: aceitando a anistia, 
com a condição da residência forçada, o requerente abriu mão do direito 
de provar sua inocência perante um tribunal. V ma vez que se submeteu 
à condição, o Governo era obrigado a respeitar o contrato tácito esta-
belecido e não tinha nenhum direito de enviá-lo a um degredo. A tese 
do contrato tácito é violentamente contestada por Wanderley e por D. 
Manuel, o que leva o Pe. Marinho a retomar a palavra na mesma sessão. 

45/15 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Explica sua posição distorcida pelo adversário que 

"considerou que eu tinha emitido um princípio por tal modo 
subversivo, que chamava o Poder Moderador ao nível de um 
grande criminoso, considerando o poder e o criminoso como 
duas partes contratantes!" 

Talvez o termo contrato que usara não fosse a palavra própria. Po-
rém mantém sua idéia de que um ato do Poder Moderador, a anistia 
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mesmo condicional, não poderia ser contrariado pela decisão do minis-
tro, que degredou o requerente: 

"A sociedade não pode impor condições que contrariem 
os direitos individuais do cidadão, direitos que não são dados 
pela sociedade, porque todo o homem nasce com eles; as cons-
tituições não fazem mais do que reconhecê-los, declará-los. 
Não pode pois a sociedade impor aos indivíduos condições que 
destruam a segurança individual, porque seria destruir o fim 
da sociedade." 

Termina explicitando sua afirmação, mal entendida pelo deputado 
da Bahia, que lhe atribuíra a intenção de proferir ameaças contra a 
Câmara. 

15 de fevereiro de 1845, t. I, p. 667-668. 
N.&C. 

O Pe. Marinho responde a acusações e mal-entendidos levantados 
contra seu discurso por D. Manuel de Assis Mascarenhas, deputado por 
Goiás, e por João Maurício Wand'erley, futuro barão de Cotegipe, depu-
tado pela Bahia. Aperece clara na sua resposta a tese de direitos natu-
rais da pessoa humana não outorgados pelo Estado. 

45/16 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Vota pelo adiamento, depois que ouviu informações sobre atroci-
dades cometidas pelo Governo nas eleições. O importante é que a Cons-
tituição seja observada, caia a censura sobr~ quem houver de cair: 

"Sustento o Ministério mas sustento-o tão-somente dentro 
do círculo da Constituição e das leis; fora deste círculo da 
Constituição e das leis, fora deste círculo, meus senhores, 
serei oposicionista constante a este e a todos os outros Mi-
nistérios. " 

Volta a insistir nas mesmas idéias na sessão seguinte, vendo em pe-
rigo o próprio sistema representativo. 

7 de março de 1845, t. II, p. 75. 
N.&C. 

Em discussão as eleições do Piauí. A Comissão de Poderes dera pa-
recer favorável aos diplomas dos dois deputados eleitos, José Ildefonso 
de Sousa Ramos e Francisco de Sousa Martino, os quais, aliás, eram da 
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oposição. O adiamento para apuração das arbitrariedades foi aproyaJo. 
Os diplomas de ambos acabaram sendo reconhecidos e tomaram assento 
na Câmara neste mesmo ano. Com efeito na sessão seguinte, o Pe. Ma-
rinho apresenta requerimento de adiamento (Anais, II, 101), na mesma 
sessão o retira (Anais, II, 105) e na mesma sessão são declarados depu-
tados (Anais, II, 111). 

45/17 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Em que pese o pessimismo de _vários deputados, manifesta sua satis-
fação pelos renhidos debates travados em torno dos diversos artigos da 
lei de eleições. 

Eles demonstram o empenho da Câmara em preparar uma 
lei que seja "uma expressão fiel ela verdade e que possa con-
duzir também o país a apresentar uma expressão igualmente 
fiel da opinião pública. Eles mostram que na Câmara não 
existe "uma maioria disposta a aprovar tudo quanto for apre-
sentado por uma Comissão, ainda que essa Comissão saia do 
seu seio, ainda que essa Comissão se componha dos membros 
mais respeitáveis da Casa". 

Concorda com a necessidade da fixação do número dos deputados 
e dos eleitores em um artigo da lei. São idéias de possível realização; 
do contrário, os abusos seriam irreparáveis. Não vê inconstitucionalidade 
no dispositivo que regula o censo eleitoral pela moeda de prata e não 
pelo papel-moeda, porquanto sabemos "que o papel vale tanto quanto 
é maior ou menor a certeza de ser ele trocado por ouro e prata". Passa 
depois à questão do § 13, sobre o qual se encarniçavam os debates. Na 
sua opinião, o parágrafo ofende à Constituição: segundo a qual 

"todos os cidadãos brasileiros podem ser eleitos deputados em 
cada círculo eleitoral". Assim "toda a disposição que disser 
- no círculo A não - limita a disposição da Constituição". 

Não vê como se possa aprovar o parágrafo. Compreende as boas 
intenções dos autores do projeto, os quais, sabendo do poder que têm os 
presidentes de províncias para distorcer as eleições a seu favor, propõe 
que eles sejam inelegíveis. 

Tornar os presidentes inelegíveis não impede que conti-
nuem a exercer influência perniciosa nas eleições. Para isto 
seria necessário reformar as leis que dão a esses presidentes 
poder sobre a Guarda Nacional e a magistratura "mera de-
positária da autoridade executiva [... ] comissária [ ... ] do 
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Poder Executivo" [ ... ] "entregar à política do Governo a elei-
ção dos representantes da nação é destruir completamente o 
sistema representativo". 

Da mesma forma julga inconstitucional a limitação feita aos ma-
gistrados. O Poder Legislativo pode limitar direitos políticos individuais, 
por exemplo, decretando a incompatibilidade de um determinado em-
prego com o exercício de deputado, mas não pode impedir que um em-
pregado tal seja deputado. Julga mesmo que seria conveniente que os 
magistrados corruptos viessem para a Câmara 

"porque aqui era um entre cem; aqui trata-se de interesses 
tais que a influência de um só homem pode fazer pouco 
mal: mas um magistrado que vende a justiça, que falta ao 
seu dever, que sacrifica a um amigo, a um parente, a Fazenda 
de outrem, e muitas vezes até a vida, pode fazer muito maior 
mal." 

Entretanto é de parecer que a Constituição não quis que magistra-
dos fossem também membros do Poder Legislativo. Desenvolve longa-
mente esta tese atacado por vários apartes. Passa a seguir a relatar outras 
idéias expendidas durante o debate, e, em primeiro lugar, aquela segun-
do a qual "os padres deviam ser excluídos também da representação nacio-
nal, e acrescentou: - porque com a prática do Evangelho pode-se fazer 
muito mais mal ao povo". Entendendo essa observação como uma refe-
rência pessoal, relata o episódio com ele sucedido em S. João d'El Rei: 

"Pretendia-se fazer umas exéquias e eu devia nessa oca-
sião fazer o elogio fúnebre do morto; alguns entenderam de-
ver-se opor à celebração das exéquias e traçaram o plano de 
acometer a igreja quando eu estivesse pregando, e laçarem-
me do púlpito abaixo. Deram a cousa como feita e escreve-
ram para o Rio de Janeiro que eu tinha feito um sermão 
tão desordenado, tão cheio de atrocidades que o povo indig-
nado tinha acometido o templo e me tinha lançado do púl-
pito abaixo. Mas eu, que sabia do plano, lhes preguei um 
soleníssimo logro porque me calei e não fui pregar, e quando 
apareceu o caso publicado, os homens se acharam inteiramen-
te enganados." 

Advertido pelo presidente da Câmara volta ao tema, passando a 
referir-se à chamada política do instinto, seguida por Feijó, que, como 
bom liberal, recusava-se a acordos políticos. Volta a tratar do tema da 
inelegibilidade dos magistrados. Julga que a exclusão não pode ser de-
cretada pelo poder ordinário e sugere o adiamento do debate, reme. 
tendo o assunto para a reforma do Judiciário. Conclui querendo fazer 
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mais explicações de suas afirmações anteriores, mas é contido pelo prc-
sidfnte, por estar fora da ordem. 

7 de março de 1845, t. II, p. 90-97. 
N.&C. 

Em discussão o art. 4° com seus diversos parágrafos do projeto-de-lei 
sobre as eleições. O art. 4.0 , § 1.0 dizia: "De 8 em 8 anos proceder-se-á 
ao arrolamento geral da população do Império, pela maneira que o 
Governo julgar acertado, devendo conter os mapas parciais e geral, além 
de outras declarações, que forem julgadas necessárias, a do número ck 
fogos de cada uma paróquia. Este arrolamento determinará o número 
de eleitores, correspondendo 100 fogos a cada eleitor, e dando um eleitor 
a mais a paróquia que, além de um múltiplo qualquer de cem, contiver 
mais uma fração maior do que 50 fogos. Nenhuma paróquia porém dei-
xará de dar ao menos um eleitor, por menor que seja o número dos 
seus fogos". Nos parágrafos seguintes, fixava o número de deputados, na 
razão de um deputado para cada 80 eleitores, e definia a questão dos 
eleitores. O § 13, que suscitara tantos debates dizia: "Nas províncias em 
que exercitarem jurisdição ou autoridade, não podem ser eleitos depu-
tados ou senadores, os generais-em-chefe, os presidentes, os comandantes 
das armas, os chefes de polícia, os inspetores de tesouraria, os chefes da 
administração da Fazenda provincial, e os juízes de direito, prevalecendo 
para estes a disposição deste artigo, nas províncias onde estiverem ser-
vindo na ocasião da eleição e naquelas donde possam ter sido removidos 
um mês antes, ou depois da convocação da Assembléia Geral". O discur-
so do Pe. Marinho manteve altura enquanto ficou na questão da elegi-
bilidade dos presidentes de província, do ponto de vista constitucional. 
Quando entra na questão delicada da elegibilidade dos magistrados, e 
eram vários os deputados magistrados, o discurso se enreda, perde-se 
em vaivéns confusos. Perde altura quando traz a questão para um caso 
pessoal, que provoca reação violenta de Nunes Machado: "Seja mais 
leal, Sr. deputado". Visivelmente confundido, o Pe. Marinho procura 
recuperar altura partindo para grandes temas gerais e querendo explicar 
à luz destes grandes princípios suas transações políticas. Mas é advertido 
pelo presidente com apoiados da Câmara. Na sessão seguinte o Pe. Ma-
rinho apresenta requerimento para que o § 13 seja separado do projeto 
para fazer objeto de lei separada. O § 13 será rejeitado na sessão de 9 
de abril (Anais, II, 528). 

JOSÉ ANTONIO MARINHO45/18 

Explica a razão de seu requerimento: 

"É o terror, é o medo que me levou a apresentar este 
requerimento." 
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Tem medo que debates intermirnivcis em torno do § 13 impeçam 
de se concluir uma lei sobre as eleições. Por isso propusera que se dis-
cutisse depois, em separado, a matéria deste parágrafo. 

A atual lei das eleições é iníqua: "Eu não quero que 
caia sobre os outros uma lei, que quando suspensa sobre 
mim me pareceu iníqua (numerosos apoiados): estando hoje 
na posição de revogá-Ia, de remediar esses males, quero con-
correr com todas as minhas forças para o conseguir." 

Entretanto, diante dos debates que seu requerimento levantou, pede 
à Câmara para retirar o requerimento mesmo se com isso justifique a 
acusação do medroso. Faz porém questão úe que conste que a retirada 
do requerimento "não dependeu de mim". 

8 de março de 1845, t. II, p. 113-114. 

N.&C. 

A posição do Pe. Marinho é sinuosa e contraditória. Na verdade ele 
estava procurando recuperar simpatias perdidas, ante a acusação feita por 
D. Manuel de Assis Mascarenhas que percebera quanto o Pe. Marinho 
se acovardara ante o aparte enérgico de Nunes Machado: "É muito me-
droso o nobre deputado! As vezes parece-me um valentão; mas há oca-
siões, como ontem, que se possuiu de um tal terror quando o nobre depu-
tado por Pernambuco deu um não apoiado [ ... ]" (Anais, II, 103). Toda 
a intervenção do Pe. Marinho, que aliás fora logo defendida por Ottoni, 
destina-se a dar uma explicação nobre ao seu medo. 

45/19 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Lastima não ter estado presente na discussão do voto de graças, na 
qual lhe teria sido possível fazer considerações sobre a política geral do 
país. Aproveita porém a discussão do orçamento para explicitar sua po-
sição. Estende-se numa crítica violenta às administrações passadas que 
levaram o Brasil à beira do abismo da bancarrota, pela emissão irrespon. 
sável de papel-moeda e pela contração leviana de dívidas externas. Apóia. 
se na autoridade das doutrinas econômicas de J. B. Say e David Ricardo. 
Está disposto a apoiar, sem interesses pessoais, com independência, a 
administração atual na qual reconhece probidade e competência. Neste 
espirito faz considerações sobre diversos itens do orçamento, apoiando 
os cortes da Comissão: verbas para ordenados de presidentes e secretários 
de província, para o Senado e secretaria, para os cursos jurídicos e mé-
dicos, para o museu, a junta do comércio, o Arquivo Público, para as mi-
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nas de carvão e para o Jardim Botânico. Termina apresentando modesta 
emenda para as verbas aos cursos jurídicos. 

15 de março de 1845, t. II, p. 194-195. 
N.&C. 

O Pe. Muniz Tavares, deputado por Pernambuco, relata que por 
mais de 14 anos residira na Europa e que não voltara à Câmara desde 
a Assembléia Constituinte de 1823. Faz hoje sua estréia na Sexta Legis-
latura, que seria sua última deputação, com um longo discurso, não 
interrompido por apartes, apesar de divagar muito longe do assunto 
em pauta. 

O orador fora participante e cronista da revolução de 1817. Na 
Constituinte, exaltado nacionalista, apresentara a proposta de expulsão 
dos portugueses que deu origem a graves debates. Ausente do Brasil, fez 
em Paris um curso de teologia e, na Itália, entrou em contato com os 
jesuítas, fazendo um retiro recluso. Em seguida ingressara no serviço 
diplomático, a serviço do Império. Foi, por isso, acusado de trânsfuga 
pelos seus companheiros de idéias. Frei Caneca no seu célebre jornal 
revolucionário, o Tífis Pernambucano ataca-lhe duramente a versatilidade: 
"O Muniz põe o tope conforme domina o rei ou a liga; é tudo para 
todos; com os bons ele é um deles; com os maus tem uma chicana de 
moral que lhe subministra defesa para todos os atentados. Em março 
de 1817, na boca do quartel desta praça, vestido a clérigo, com um pu-
nhal alçado contra tudo, contra o rei, fez questão deste heroísmo repu-
blicano; nas Cortes de Lisboa chora como Madalena pela sua cara pútria 
e acaba assinando a Constituição portuguesa, pela qual o Brasil perde 
quase tudo; no Rio de Janeiro, com um tom ditatorial, diz: se o monarca 
julgar que a Constituição que fizemos não merece a sua aprovação, siga 
o que a sua consciência lhe ditar; prefira antes deixar de reinar entre 
nós, faça o que a prudência lhe aconselhar, entanto que nós vamos tam-
bém fazendo aquilo ele que somos encarregados; ao depois, bandeado 
aos Andradas, só faz puxar para o arroche. Membro da Comissão do 
Projeto de Constituição, assina absolutamente o que fizeram os Andra-
das; ao depois imprime uma certa espécie de apologia na qual se des-
culpa de não tê-lo feito com restrições. Chega aqui, pinta de rnortccor 
os negócios do Rio de Janeiro, mostra os perigos que corrfamos com as 
pretensões daquela Corte, persuade a união, Yiaja às Alagoas para unir 
os sentimentos dos povos na causa comum; volta para o Recife, e, abrindo 
a boceta de Pandora, semeia males, planta a discórdia, suscita a guerra 
civil e emprega todos os talentos de sedução para que se jure, como Cons-
tituição do Império, o projeto do imperador! Quem entende este ho-
mem? Anda este batel ao jairo. até dar vistas de algum deaclo ou mitra!" 
(Tífis Pernambucano, 15 de abril de 1824). 

Tudo isto resulta da negativa de Muniz Tavares a ingressar na re-
volução da Confederação do Equador, de que foi maior vítima o mesmo 
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Frei Caneca. A fidelidade de Muniz Tavares não foi premiada com a 
indicação para deão ou bispo de Pernambuco, como se propalava, mas 
com o ingresso no corpo diplomático, de que foi excluído pela Regên-
cia (24). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO45/20 

Apresenta à Câmara o discurso que dirigira a S. M. o imperador, 
na véspera, aniversário do juramento da Constituição do Estado, como 
representante dos deputados: 

"Senhor. - Há dezenove séculos que este dia tão gran-
de nos anais da religião recorda ao universo o princípio e a 
origem da felicidade e d'a liberdade dos homens; e vinte e 
uma vezes tem raiado sobre o pátrio horizonte este mesmo 
dia, depois que fora escolhido pela piedade do augusto fun-
dador da monarquia para nele ratificar-se na religião do ju· 
ramento o sagrado código, em que ele mesmo encerrara a 
aliança indissolúvel, que fizera com a nação brasileira. 

"Este dia pois, solene por tantos motivos, é para os bra-
sileiros de tão grata recordação. Vossa Majestade fê-lo mais 
festivo para nós, e mais esperançoso para a geração vindoura, 
quando sobre ela imperar com a mesma justiça e bondade 
com que sobre nós impera Vossa Majestade Imperial, o her-
deiro assim do sangue e do nome, como da glória, valor e 
piedade dos Afonsos. 

"A Câmara dos Deputados, senhor, bem que já tivesse a 
honra de trazer à augusta presença de V. M. Imperial a ex-
pressão de sua sincera homenagem e respeitosas felicitações 
pelo nascimento do sereníssimo príncipe imperial, contente 
porque esse nascimento firmou nos corações a consoladora es-
perança de perpetuidade para o trono, que é o mais sólido 
apoio da Constituição do Estado, hoje as renova essas felici-
tações, apreciando devidamente a delicadeza com que V. M. 
Imperial unira com os sentimentos de verdadeiro católico, e 
o pensamento de profundo político recordações nacionais, e 
os de sua imperial família aos interesses da religião do Es-
tado: dessa religião, senhor, que única concilia os deveres 
dos súditos com os direitos da autoridade, e cuja moral é o 
mais sólido apoio das leis; assim V. M. Imperial reconhece 
que é nesse feliz acordo de uma obediência igual aos precei-
tos do Evangelho e aos da Constituição do Estado que con-

(24) LEMOS BRITO: ,4 gloriosa sotaina do primeiro império. (Frei Caneca). 
fião Paulo, 1937 (Brasiliana, vol. 81, p. 145). 
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siste o primeiro e mais forte laço da sociedade, e o garante 
mais invariável da tranqüilidade civil. 

"A Câmara d'os Deputados congratula-se com V. M Im-
perial, porque este dia se tornara de universal ventura para 
todos os súditos do Império sem exceção de um só; e a V. M. 
Imperial agradece o haver pelos ditames de uma política pru-
dente e esclarecida convencido a todos os brasileiros, que à 
sombra da Constituição, que juramos, repousam todos os in-
teresEes sociais, e que essa árvore benéfica só pode viver e 
frutificar sustentada e protegida pelo trono imperial. 

"Que feliz agouro, senhor, para o reinado do primeiro 
Afonso brasileiro! O Império em paz! Não há um só mem-
bro desta grande família, de que V. M. Imperial é o pai, o 
protetor e o guia, que não repita hoje os vivas, que orgu-
lhcsa de ser o berço e a residência de seus monarcas, entoa 
a grande cidade! Reina a mais perfeita harmonia entre os 
poderes do Estado; e quando sobre a fronte augusta do prín-
cipe imperial brilha a auréola da graça, fulge sobre a de 
V. M. Imperial o diadema com o esplendor de todas as es.. 
trelas que o circundam, e que a mão firme e prudente de 
V. M. Imperial sustentada pelos esforços dos súditos leais, e 
auxiliada pelos conselhos da fidelidade, prudência, sabedoria 
e firmeza, tem sabido manter inalteráveis em suas órbitas, co-
mo giram em curso inalterável os astros do firmamento: está 
intacta, senhor, e indivisa a herança que a V. M. Imperial 
transmitiu o grand'e príncipe fundador da monarquia; intei-
ra e indivisível V. M. Imperial a transmitirá ao herdeiro de 
sua casa e direitos; nunca se esquecerá ele que a ventura dos 
Estados depende da sabedoria e prudência com que os reis 
sabem escolher os que fazem a honra de associar no árduo 
trabalho da pública administração; e de que a justiça, a mo-
deração e a demência são os títulos de que mais se gloriam 
os bons monarcas; V. M. Imperial educando nestas máximas 
o sereníssimo príncipe imperial, deixar-lhe-á destas virtudes 
multiplicados exemplos. 

"Digne-se V. M. Imperial de aceitar com a expressão des-
tes sentimentos os puros votos que faz a Câmara dos Depu-
tados pela mantença da Constituição do Estado, pela felici-
dade de V. M. Imperial, de sua augusta família, pela inte-
gridade do Império, pela glória e perpetuidade do Trono 
brasileiro. 

"Paço da Câmara dos Deputados, 25 de março de 1845. 
- O deputado josé Antônio Marinho." 

26 de março de 1845, t. II, p. 250. 
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FRANCISCO MUNIZ TAVARES45/21 

Favorável à reciprocidade nas relações diplomáticas. 

Não se deve manter num país um representante de ca-
tegoria superior à que ele mantém no Brasil. Da América, 
só os Estados Unidos, Buenos Aires e Uruguai têm represen-
tantes entre nós. O Chile tem um cônsul. Nós os temos ainda 
em Venezuela, Bolívia, Peru, Chile e Paraguai, todos como 
encarregados de negócios. Não há reciprocidade. Na Europa 
há mais equilíbrio. 

Não pode deixar de observar algo sobre Roma. 

"Quando tive a honra de dirigir os negocios da nossa 
legação naquela corte, sabendo que o Sumo Pontífice Leão 
XII, em reconhecimento do título e religiosidade do augusto 
fundador do Império, havia ele motu-próprio declarado por 
escrito que era sua intenção conservar sempre entre nós um 
núncio apostólico, com as mesmas prerrogativas e privilégios 
de que gozam há muitos séculos os outros núncios na Áustria, 
França, Espanha e Portugal; sabendo além disso que a morte 
apressada desse Sumo Pontífice fora quem obstara a iealiza-
ção desse seu intento, passei imediatamente a tratar de tão 
importante negócio com seu sucessor, Pio VIII e depois de 
vencidas algumas dificuldades que tendiam ao restabelecimen-
to do tribunal da nunciatura, tribunal que, como estrangeiro, 
não podia estabelecer-se entre nós, tive o prazer de ver partir 
para essa corte Monsenhor Ostini na qualidade enunciada. 
Advirta-se que nunca nos comprometemos a ter em Roma um 
embaixador extraordinário, correspondente à classe em que 
são considerados os núncios da Santa Sé, segundo o regula-
mento do Congresso de Viena em 1815. Creio que todos sa-
bem que esse monsenhor, apenas chegado ao Brasil, pretex-
tamo incômodos provenientes da diversidade de clima, espa-
vorido talvez com a lembrança de que dois de seus antecessores 
tinham aqui falecido no tempc <lo rei D. Jcão VI, não cessou 
de instar por uma licença para voltar à Europa; obteve-a e 
partiu, deixando o abade Fabrini, então secretário da nun-
ciatura, como encarregado de negócios. Aconteceu que, quan-
do ele chegou a Roma, o Sumo Pontífice estava resolvido a 
celebrar um consistório para criar cardeais aos núncios acre-
ditados nas quatro cortes mencionadas. Monsenhor Ostini, 
tão sôfrego em deixar o Brasil, mais sôfrego se mostrou em 
querer o barrete cardinalício. Procurou-me e pediu-me com 
instância que eu reclamasse o seu direito adquirido e adv0-
gasse a sua causa, porque, segundo a convenção celebrada, os 
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núncios do Brasil deviam entrar conjuntamente em promoção 
logo que se tratasse de promoção cfos da Europa. Prestei-me 
a isto, não em atenção particular a esse prelado, mas por 
honra do Império o qual, se deixasse passar esse precedente 
sem explicação, daria para o futuro armas para ser combatido 
em outras reclamações iguais. Dirigi-me ao cardeal secretário 
de Estado e tive em resposta que reconhecia a justiça de mi-
nhas razões; mas que não podia satisfazer imediatamente por-
que o núncio tinha sido muito apressado em abandonar o 
lugar; mas que o Santo Padre, por espírito ele conciliação, 
estava decidido a mandar esse mesmo prelado para Viena, onde 
obteria a dignidade de cardeal, não como núncio naquela 
corte, mas como núncio do Brasil. Esta resposta não me sa-
tisfez, instei, e depois de trocadas algumas notas, na falta ele 
instruções do Gabinete a quem servia, recebi ad referendum 
as declarações cfo governo pontifício e as remeti para esta 
Corte. Julgo que toda a minha correspondéncia existirá no 
gabinete do nobre ministro. O certo é que, c.fesde então, não 
tem vindo para o Brasil núncio algum apostólico e Roma se 
tem contentado em enviar internúncios. 

"A vista deste procedimento, será justo que continuemos 
a não pequena despesa ele um ministro plenipotenci;írio na-
quela corte? Deixo à consideração do sr. ministro. Os passos 
que o Governo tem dado a este respeito, não sei, nem pro-
curo saber; mas sejam eles quais forem, não diminuirão o des-
prazer que sinto em não ver junto ú sagrada pessoa de S.M. 
o imperador um núncio da Santa Sé. Há uma promessa feita, 
deveria ser cumprida; a dignidade do Império assim como ou-
tras razões políticas assim o exigem. 

"Mas suponhamos que o Sr. ministro, segundo a opinião de 
l\fartens, que neste ponto diverge inteiramente da de Biefeld, 
considera os internúncios na classe cios ministros plenipoten-
ciários e que, pelo mesmo princípio de reciprocidade, julga 
dever conservar em Roma um ministro deste caráter. Restam 
então duas questões a resolver: a primeira, a pessoa que agora 
ali reside é a mais azada para desempenhar este lugar? Segundo, 
um ministro arreditado em Roma o pode ser conjuntamente 
em outras cortes da Itália? Quanto à primeira julgo de ne. 
cessidade declarar que conheço muito a essa pessoa e sei que 
é de quando em quando atacada de afecções cerebrais. Ora, 
quem é sujeito a tão grave enfermidade não pode tratar de 
negócio algum e muito menos diplomático. Sei que ela não é 
da escolha do nobre ministro e por isso maior obrigação tenho 
de o informar. Quanto à segunda questão, parece-me já re-
solvida, pois que já admitimos este estilo e o serviço público 
não sofreu. 
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A nossa diplomacia pouco tem que fazer em Itália. Em 
Roma é que tem algumas bulas ou breves a expedir, os quais 
de ordinário são obtidos pelo agente e espedicíoneiro ali pos-
tos para esse fim, e sem estipêndio fixo. Eis, portanto, uma 
economia que se podia fazer. 

"Falarei também na verba de 800$ para pagamento de 
certos empregados de etiqueta. Ignoro se a nobre Comissão 
suprimiu esta quantia na redução que apresenta a respeito das 
despesas marcadas para este parágrafo de que ora me ocupo, 
visto que nem uma palavra nos diz. Mas, se não o fez, man-
darei uma emenda para este fim e espero que ela a apoiará, 
assim como lisonjeio-me que o sr. ministro a admitirá. 

"Sr. presidente, admira ver ainda aparecer neste orçamen-
to uma tal verba. Ela é o maior dos escândalos, é um desper. 
dício inqualificável, é mesmo ridículo. Gastaram-se 800$, que 
equivalem a mais de dois contos com um médico para plena 
legação, com um gentil-homem, um mestre de câmara, um guar. 
da-p::>rtão, um porteiro de secretaria? E para que fim? Não vejo 
outro exceto se é para confirmar o proverbial far niente do 
povo romano. Em empregados vivem em santo ócio, o único 
que trabalha é o porteiro ela secretaria, porque serve de do. 
méstico particular do ministro que ali reside. As demais le-
gações, exceto a Áustria, Espanha e Portugal, que terão um 
ou outro, não todos, dispensam tais empregados. Nós é que 
os havemos de ter? E em que tempo? Quando mais necessita-
mos poupar despesas pelo apuro ele nossas finanças!" 

"Dão-se 50$ para expediente do consulado em Roma, não 
me consta que ali haja consulado; e se não há, como haverá 
expediente? Acho muito 400$ para despesas dessa legação 
quando em outras têm 200$ e o ministro desta terá dois ou 
três ofícios a fazer por ano, e receberá outros tantos". 

31 de março de 1845, t. II, p. 363. 
N.&C. 

Estas declarações exigem vários comentários: 1 - Depois de douto-
rar-se em teologia em Paris, Monsenhor Francisco Muniz Tavares foi se-
cretário de nossa legação junto à Santa Sé ele 1826 a 1832, assumindo a 
encarregatura de negócios durante o pontificado de três Papas (%5). 

(25) Seu nome não figura na publicação oficiosa do Ir,amarati Relações diplomd-
ticas do Brasil, ele autoria de RAUL ADALBERTO DE CAMPOS (Rio, 1913), nem no 
Dicíondrio biobibliográfico brasileiro de diplomacia, polltica externa e direito inter-
nacional, por ARGEU GUIMARÃES (Rio, 1938). Consta, porém, cio Diciondrio chOro-
graphico, histórico e estatístico de Pernambuco, por SEBASTIÃO DE VASCONCELLOS 
GALVÃO - Vol. 4.0 (3,ª ed.). Rio, 1927, p. 305, bem como na História dos funda-
dores do Império, ele OTAVIO TARQüiNIO DE SOUSA. (Rio, 1957), V. IX, p. 206. 
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2 - Em 1845 o nosso enviado extraordinário e mm1stro plenipoten-
ciário em Roma era o conselheiro Luís Moutinho de Lima Alvares e Sil-
va (26), acumulando a representação com a de Toscana. Havia um côn-
sul-geral em Liorne, Nicolau Manteri e um vice-cônsul em Civita Vecchia, 
Angelo Alibrandi, provavelmente honorários, designados após a saída de 
Mons. Muniz Tavares; Cons. Moutinho fora eficiente auxiliar de José 
Bonifácio em 1822, entrando para o corpo diplomático em 1827, nomeado 
encarregado d'e negócios junto à Santa Sé e Toscana, transferido para 
Paris, entre 1834 e 37 como plenipotenciário, voltando a Roma em 1842. 
Faleceu em Paris em 1863. 

3 - A mis~ão do núncio Ostini foi deveras infeliz. Fora internúncio 
em Viena. Chegou ao Rio em 10-Vl-1830 e retirou-se por motivo de 
doença em 4-II-1832. O Governo e o Parlamento só lhe deram demons. 
trações de desprazer. Não recebeu nem lhe comunicaram a nomeação dos 
bispos de Pernambuco e Mato Grosso. Extinguiu-se o tribunal da nun-
ciatura; além disso o Governo proibiu a publicação d'a encíclica do 
Papa Pio Vll, de 1829, Traditi humiliati. 

Segundo Cândido Mendes de Almeida (27)), obteve depois o barrete 
cardinalício, levando-se em conta os serviços no Brasil. 

Hildebrando Accioly transcreve a nota da Secretaria de Estado do 
Vaticano ao encarregado de negócios da Santa Sé no Rio. O Pap:i havia, 
de fato, considerado a nunciatura do Rio como de l.ª classe, isto é, con-
duzindo seu titular à púrpura ao fim da missão. Mas Mons. Ostini não 
podia pretender tal promoção sem ter terminado sua missão. As mis-
sões das nunciaturas de l.ª classe costumam terminar entre seis a sete 
anos. Quando mais curtas, não há o direito à elevação ao cardinalato, 
tanto mais quando é o próprio núncio quem solicita a retirada. As notas 
de Mons. Muniz Tavares estão no arquivo do Vaticano e realmente não 
se conformam com a explicação da Secretaria de Estado. O Cardeal Ber-
netti (que exercia a Secretaria de Estado) limitou-se a declarar que a 
promoção dos outros núncios ele l ª classe não alterava os direitos da mm-
ciatura no Brasil, nem diminuía o acatamento que a Santa Sé dispensava 
a quem tivesse a honra de representá.Ia na Corte do Brasil. A nomeação 
de Ostini para núncio cm Viena, a pedido do imperador, pareceu ao 
representante brasileiro um agravo à situação. Ele deveria terminar sua 
missão em Roma e ser promovido em seguida. Ouvira dizer que ele con-
servaria seu título de núncio no Brasil e seria enviado a Viena a título 
de missão extraordinária. Assim tudo se resolveria. Se isto não se des. 
se, seria obrigado a protestar formalmente. 

A Santa Sé, porém, não cedeu. Ostini foi nomeado para Viena, 
sendo comunicado ao Brasil que seria levado em conta o tempo de sua 
missão no Rio, mantendo integralmente os privilégios concedidos a D. 

(26) Folhinha con.Hitucional para o ano de 1845. Rio, E. e H. Laemmnt, p. 88, 
(27) Direito civil eclesiástico brasileiro. I, 3.ª parte, Rio, 1866, p. 1255. 
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Pedro I. A nota do secretário <le Estado e que "jamais poderia atribuir a 
exclusão de Mons. Ostini do cardinalato a qualquer dos motivos que 
se apontavam, em menoscabo da dignidade do Brasil". Ao Parlamento 
o Governo manifestou-se no mesmo sentido. 

Mas o fato é que o ambiente anti-romano do Parlamento fez com que 
nunca mais durante a monarquia fosse nomeado um núncio apostólico. 
Tod'os os representantes da Santa Sé foram internúncios. Já na República, 
em 1901, o internúncio l\Jacchi foi eleva<lo a núncio. Em 1919 a mm-
ciatura no Rio de Janeiro retornou sua prerrogativa de l.ª classe (2U) . 

A intervenção viera a propósito da discussão do orçamento do .Mi-
nistério dos Estrangeiros. O orçamemo é aprovado com as emendos da 
Comissão (Anais, II, 403). O Pc. Muniz Tavares é eleito vice-presidente 
da Câmara, na sessão de I.º de abril. 

45/22 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende o orçamento da Guerra, aceitando somente as emendas da 
Comissão que o ministro achar oportunas. Não é o momento para se 
começar a discutir nomes que o Governo deve ou não agraciar pela paci-
ficação do Rio Grande do Sul: 

"Espero que o Governo compreenderá as circunstâncias 
melindrosas em que necessariamente deve achar-se a Província 
do Rio Grande do Sul depois de uma luta tão duradoura. 
Fico tranqüilo a respeito d'o que o Ministério haja de fa-
zer, e muito principalmente quando tratar de remunerar ser-
viços". Não é possível reduzir demais as despesas do Ministé-
rio, apesar da cessação das hostilidades, mas sustentá-las é 
obra de todos os dias e todos os anos. Demais, a pacificação 
acaba de se fazer:" [... ] existe ali um exército; o Governo 
deve necessariamente lutar com dificuldades muito grandes; 
talvez não saiba que destino dar aos guardas nacionais que 
têm constantemente feito o serviço de campanha; o Governo 
não achará facilidade em atender aos interesses de homens 
que há nove anos abandonaram tudo para trabalharem na 
pacificação da província, na conquista da ordem pública." 

4 de abril de 1845, t. II, p. 433-434. 
N.&C. 

A propósito da discussão do orçamento da Guerra, começaram a ser 
lembrados os nomes dos que deviam ser agraciados pelo Governo. Fala-
va-se em Bento Gonçalves, Silva Tavares, Mena Barreto. É quando 

(28) HILDEBRANDO ACCIOLY: Os primeiros núncios do Brasil. São Paulo. 
Il'E, 1949, pág. 315. 
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intervém o Pe. Marinho. De fato não deveria ser fácil a desmobilização 
de uma guerra que <lurara 10 anos. Responde a Alvares Machado que 
acusara o Governo de mesquinho nas mercês aos que tinham lutado 
pela legalidade. 

45/23 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Entra a contragosto na discussão sobre o Rio Grande do Sui, for-
çado pelos ataques feitos ao Ministério. 

Depois da pacificação, começa para o Governo uma ilOva 
luta que "consistirá na grande dificuldade que tie deve nc· 
cessariamcntc achar para satisfazer todas esns aspirações 
(apoiados), para remunerar, não direi serviços reais, mas ain-
da serviços que cada um julgue ter feito à legalidade". Por ou. 
tro lado, a Câmara nada tem a ver com a repartição das gra-
ças, atribuição privativa do Poder Moderador. 

Confessa que, mesmo como depuLado da maioria, r..ão conhece a~ 
razões do Governo: 

"sei menos elo que o Jornal do Comércio, porque ~ fruo 
que sei da pública administração o que leio depois ele publica-
do no jornal. Portanto ignoro, não sei que razões teve o Go-
verno para o procedimento que hoje lhe é arguíd"o." O impor-
tante porém é não aumentar os embaraços do Governo na obra 
da plena normalização do Rio Grande do Sul. A oposição 
criando tantas dificuldades ao Governo expõe-se a intrrpreta. 
ções malévolas: "h;I. malévolos neste mundo que poderão cli1cr: 
- a oposição está danada porque este fato se realizou no tempo 
deste Ministério; está desesperada com isso, e por isso não pro-
cura senão diminuir a importância do sucesso." 

Retifica a explicação distorcida que foi dada de suas palavras: 

"Eu não disse que a pacificação do Rio Grande do Sul 
dependia somente da Divina Providência. Eu disse, e repeti-
rei sempre, fundado neste grande princípio ele não aumentar 
dificuldades ao Governo, que a respeito desta pacificação de-
víamos contentar-nos com dar graças à Providência." O Mi-
nistério reconheceu que a pacificação era devida aos esforços 
de todas as administrações e se de alguma coisa pode ser cen-
surado foi pela simplicidade com que comemorou o feito: "eu 
peço que cada um, com a mão sobre o coração e os olhos em 
Deus, me responda se este sucesso tivesse lugar durante outra 
administração, quem teria podido aturar o estrondo da pata-
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coada? (apoiados e risadas). Não ficaria pólvora nos depó-
sitos (apoiados) , as peças arrebentariam de dar salvas (apoia-
dos) , o azeite seria levado a uma carestia extraordinária." A 
pacificação não foi obtida apenas pela força das armas, porém 
por um outro fato da maior importância: o perdão, a anistia, 
e a confiança dos vencidos neste perdão, confiança fundada 
na anistia anteriormente concedida às Províncias de São Paulo 
e Minas: "a anistia era uma realidade, e que este poder di-
vino que a Constituição confere ao monarca era real, e que 
quando o monarca usa dele produz todos os efeitos que deve 
produzir, como é a completa reabilitação dos indivíduos." A 
verdade é que a pacificação não teria sido possível se continuas.. 
sem no poder aqueles que fazem hoje oposição ao Governo, 
porque a política deles era a política da força material e do 
extermínio completo, e zombaram da política de pacificação 
ào general João Paulo dos Santos Barreto e do deputado Al-
vares Machado, chamando-a de política do vinho e da marme-
lada. Chegaram ao ponto de escrever para a Europa com o fim 
de desacreditar o empréstimo que se pretendia conseguir da 
Inglaterra. 

Desenvolve longamente estas idéias para concluir: 

"[... ] louvemos ao Governo e agradeçamos à Divina Pro-
vidência, que sempre se serve dos homens como instrumentos 
para a realização dos fins que na mente eterna estão decreta-
dos" (lnavos). 

4 de abril de 1845, t. II, p. 450-455. 

N.&C. 

Longo discurso a propósito da discussão do orçamento do Minis-
tério da Guerra. O Pe. Marinho aproveita de todas as oportunidades 
para defender a maioria, da qual aceita uma liderança informal. Res-
ponde aos ataques de Sousa Ramos, e alude à repressão de 1837 contra a 
Sabinada e contra a Cabanagem, com exílio, sem julgamento, dos líderes 
liberais para o forte de Príncipe da Beira, em Mato Grosso e para a 
ilha de Fernando de Noronha. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO45/24 

Propõe emenda a uma resolução da Assembléia Geral: 

"É concedido a Hermenegildo Antônio Pinto privilégio ex-
clusivo por dez anos para que só ele possa fabricar o asfalto 
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e mármore artificiais na cidade e Província do Rio de Ja-
neiro." 

9 de abril de 1845, t. II, p. 529. 

N.&C. 

O Pe. Marinho propunha como emenda: "fabricar e aplicar o as-
falto e mármores artificais" (?) . A resoluão foi aprovada e rejeitada a 
emenda. 

45/25 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Discorda da emenda apresentada, porque as razões em que se funda 
foram consideradas pelas Comissões Eclesiástica e de Instrução Pública: 

"O projeto não cria um curso de ciências eclesiásticas uni-
camente para os habitantes d'a província, ou mesmo do bispado 
do Rio de Janeiro; mas cria no Império um curso destas ciên-
cias; os que se formarem neste curso não serão bacharéis ou 
doutores do Rio de Janeiro, mas de todo o Império." 

Dada a gravidade do problema ela instrução do clero, a aprovação do 
projeto não deve ser adiada. Propõe-se a criação no Rio, devido às faci-
lidad<.>s já aqui existentes. 

"Além disso, as Comissões atenderam a que se tem ag;ta-
do, há tempos a esta parte, a questão da criação de um<i. uui-
veniidade. Eu não digo, como algumas pessoas querem, que 
se crie uma universidade na Corte, tirando das províncias· os 
cursos jurídicos e as escolas de Medicina para se reuuirem 
aqui: quero uma universidade como a da França, uma cabeça 
que comande a todo o corpo da instrução, que a Corte dirija 
toda a instrução do Império, que influa sobre os diferentes 
cursos,que existam nas diversas províncias. A criação de uma 
escola eclesiástica é já um passo dado para a universida-
de [... ]" 

10 de abril de 1845, t. II, p. 54 i. 

N.&C. 

Voltava à discussão o projeto apresentado por D. Manuel do Monte 
Rodrigues de Araújo, na sessão de 8 de fevereiro. Moura Magalhães apre. 
sentara emenda para que o projeto voltasse às Comissões para "orgamzcl-
rem um plano de estudos de disciplinas eclesiásticas, que seja generali-

171 



zado pelas províncias do Império." É contra essa emenda que fala o 
Pe. Marinho porque a escola proposta receberá alunos cfe todo o Brasil. 

FRANCISCO MUNIZ TAVARES45/26 

O requerimento só serve para adiar a aprovação ele um 
projeto da maior importância. "Em outras províncias j{t exi~
tem esses estabelecimentos; o seminário de Pernambuco tem 
estudos teológicos para instrução do clero; na Bahia o seu 
atual arcebispo fez com que se criasse um seminário, onde se 
ensinam as matérias eclesiásticas: no Maranhão o Padre l\far-
cos igualmente estabeleceu um seminário; e que se quer pois 
agora? Quer-se que a instrução que se dá ao. clero seja mais 
ampla aqui no seminário de S. José." É pois inútil o req uc-
rimento. 

10 de abril de 1845, t. II, p. 5'±2. 

N.&C. 

O Pe. Marcos Antônio de Sousa, vigário da Vitória (Salvador) , Ba-
hia, secretário do Governo, foi deputado e depois bispo do Maranhão. 

Seminários: 

1) O Seminário de Olinda, fundado por D. J. J. Azeredo Couti-
nho no princípio do século XIX foi transformado em Colégio das Arte5 
do Curso Jurídico (dec. 7/VIII/1832). Os bispos fundaram outro. 

2) O velho seminário no século XVI morreu. Reconstruído em 
1621 (29). O de S. Dâmaso, na Bahia, D. Frei Francisco de S. Dâmaso, 
é de 1814(3º). Em S. Paulo só havia uma escola na Sé. D. Antônio J. 
de Melo iniciou o seminário em 1852 e inaugurou-o em 1854! Até então 
os candidatos ao sacerdócio estudavam nos conventos ou com outros pa-
dres (31) • O de Mariana é o mais antigo (1750) (ª2). No Rio havia três 
seminários: - São José - é o atual arquidiocesano, 1739; - O da Lapa 
- (morreu) - O de São Joaquim - que não conduzia necessariamente 
ao sacerdócio e foi transformado em Colégio Pedro II. A Igreja de S. 

(29) Livro primeiro do Governo do Brasil. Rio, M.R.E., 1958, ns. 126, 127 e 128. 
(30) INÁCIO ACCJOLI DE CERQUEIRA E SILVA. Memórias históricas e polí-

ticas da Bahia, anotadas por BRÁS DO AMARAL, vol. V, Salvador, 1937, p. 113. 
(31) D. VICENTE ZIONI. "D. Antônio Joaquim de Melo [... ] Antecedemes 

históricos do Seminário de S. Paulo". Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, vol. 251, 1961, p. 226. 

(32) CôNEGO RAYMUNDO TRINDADE: A arquidiocese de Mariana, S. Paulo, 
vol. li, 1929, p. 754. 
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Joaquim foi destruída para dar lugar ao atual edifício. (Ficava na rua 
Larga de S. Joaquim, cm frente à igreja de Sta. Ana, que foi destruída 
para fazer a Estação Central. A igreja de Sant'Ana atual é nova). 

A ordem cronológica dos seminários é: 

l - S. José (Rio) - 1739 (D. Fr. Antonio de Gaudelupe) 
2 - Sto. Alexandre (Pará) - 1749 (implantação do Pe. Malagrida) 
3 - Boa Morte (Mariana) - 1750 (D. Fr. Manuel da Cruz) 
4 - Lapa (Rio) - 1752 (Pe. Ângelo de Sequeira, cedido aos carme-

litas) 
5 - Olinda (Pernambuco) - 1800 (D. Fr. Francisco de S. Dâmaso Abreu 

Vieira). 

Acrescentem-se estabelecimentos de humanidades com o nome ele se-
minário, como o referido S. Joaquim no Rio e Cachoeira, sob a direção 
de jesuítas, na Bahia (33) • 

45/27 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAü.JO 

É importante fazer uma distinção entre o seminário do 
Rio de Janeiro e o curso que se pretende criar. O seminário 
existe já aqui como em outras dioceses. O que se pretende 
criar é um curso geral ele ciências eclesiásticas. O projeto não 
trata da criação de seminários cujas cadeiras devam ser man-
tidas à custa do Governo. Nenhum prelado é impedido de 
dar instrução mais ampla a seu clero. Com a aprovação do pro-
jeto "aqueles eclesiásticos que desejarem uma instrução mais 
ampla virão recebê-la no lugar em que ela se dá; se eles ti-
verem meios, o sacrifício lhes há de ser muito suave, e se não 
tiverem, então já o ilustre deputado por Minas ponderou 
e eu assevero que na segunda discussão alguma disposição se 
proporá a este respeito". Não se pode ainda estabelecer uma 
universidade em grande: "querer fazer um estabelecimento 
muito grandioso é coisa mais difícil de conseguir; todo o mun-
do sabe que estas coisas assim em grande custam muito a 
executar-se. Em minha opinião, este projeto satisfaz às nossas 
necessidades nesta parte; todos os ilustres deputados estão con-
vencidos, e ninguém contesta que o clero demanda instrução. 
A Constituição garante o estabelecimento de colégios, acade_ 
mias e universidades; este preceito constitucional, esta garan-

(33) Pe. Dr. MAURtLIO CESAR DE LIMA: O seminário arquidiocesano de 
S. José. Rio, Agir, 1946. 
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tia dos cidadãos brasileiros tem sido preenchida a respeito de 
todas as classes, exceto a eclesiástica." 

lO de abril de 1845, t. II, p. 543. 
N.&C. 

O adiamento pedido por Moura Magalhães é rejeitado e continua a 
discussão do projeto. 

45/28 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A primeira objeção levantada contra o projeto se fond;i 
na idéia de que se trata de uma nova despesa, de uns 30 a ·10 
contos. Esta cifra é imaginária, e demais cabe à Câmara jul-
gar da necessidad'e e conveniência de um projeto e propor a 
despesa que se haja de fazer: "se o Estado julga que deve 
fazer despesa para ter bons juízes, para ter bons advogados, 
para ter bons médicos, não deverá também faz.er alguma des-
pesa para ter bons ministros do culto, bons ministros da re-
ligião? Deve ser esta a única classe que não tenha nenhuma 
proteção do Estado? Acredita-se ser mais interessante ao Es-
tado o mister de juiz, de advogado e de médico, do que o 
mister daqueles que são os depositários da moral e das ver-
dades religiosas que devem ensinar aos cidadãos?" 

Opõe, em seguida, ao projeto a afirmação de que, pelo Concílio. 
de Trento, compete aos bispos criar seminários. 

O projeto não se opõe a essa determinação tridentina. 
O seminário já existe criado pelos bispos. Agora deseja.se 
algo mais: isto é, a alta instrução do clero: "é preciso decla-
rar, o projeto quer lavar-nos de uma verdadeira vergonha, 
porque atualmente o nosso clero está constituído em tal es-
tado, que quase tod'os os bispos nomeados necessitam de 
uma dispensa, isto é, a dispensa do grau, por não terem uma 
academia onde o tomem, pois que os cânones o exigem como 
uma condição para o episcopado. " O Governo não se me-
te nas atribuições dos bispos: "desde que a Constituição 
reconheceu como religião do Estado a religião católica apos-
tólica romana, o estado deve necessariamente tomar a si o 
cuidar na instrução d'os ministros desta religião." Por outro 
lado, não é possível criar uma instituição dessas, com bol-
sas para os eclesiásticos, sem ajuda especial do Estado. O 
cristianismo sempre venceu, pela força da inteligência, o pa-
ganismo, o maometismo e o protestantismo. É esta hoje 
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também a missão da Igreja: " [ ... ] a m1ssao do século XIX 
é esclarecer todos os espíritos, espalhar todas as luzes, todas 
as doutrinas sãs e puras que têm resultado destes grandes 
combates em que a Igreja tem entrado com todos os seus 
adversários e com este corpo ele doutrinas convencer ao mun-
do de que somente a religião católica apostólica romana é 
a única verdadeira (apciados) , é a única religião do ho-
mem, é a única religião com que combina a civilização e a 
liberdade." Daí a necessidade para o Estado a plicar recur-
sos na ilustração do nosso clero tão carente dela: "quem 
desconhece que hoje infelizmente a maioria do nosso clero 
ignora talvez as bases as mais essenciais da religião que é 
encarregado de ensinar? [ ... ]" 

Por isso apóia o projeto, apesar de ser mineiro e em Minas pre-
tender continuar a habitar. 

10 de abril de 1845, t. II, p. 543-545. 
N.&C. 

O projeto é logo aprovado em l.ª discussão. 

45/29 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Apresenta emenda ao orçamento da Fazenda: 

"Curadoria dos africanos livres, fi.xanrlo-se a gratificação 
do curador do município da Corte em 1:200$, a do escrivão 
em 300$, e a do curador na cidade da Bahia em 700$ [ ... ]" 

16 de abril de 1845, t. II, p. 651. 
N.&C. 

Na magistratura do Rio de .Janeiro havia uma vara especial, como 
a de órfãos e a de Defuntos e Ausentes: "Juízo administrativo dos afri-
canos livres". Nela funcionava um curador dos africanos livres (a1for-
riados ou declarados livres judicialmente) . Havia também um escrivão 
próprio. 

45/30 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A resolução "não é muito curial", e é uma ameaça ao 
sistema representativo: "a continuação da lei do orçamento 
de 1843, sem que se fixe uma época em que essa autorização 
deve expirar é o que me parece perigosíssimo." Sem se fi-
xar um prazo, pode entrementes o Governo dissolver a Câ-
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maia, pode mudar o Ministério que teria as mãos livres para 
criar impostos e fazer despesas. 

Tem plena confiança no ministro atual, 

mas a resolução como está "é o último garrote ao sistema 
representativo." 

28 de abril de 1845, t. II, p. 868-870. 
N.&C. 

A resolução propunha: a lei, fixando o orçamento de 13 de outu-
bro de 1843, "continue em vigor enquanto não for promulgada a que 
fixa o orçamento para 1845-1846". É contra esta resolução que o Pe. 
Marinho verte as torrentes de sua caudalosa oratória. O ministro 
da Fazenda, Alves Branco, entendeu que havia uma insinuação de des-
confiança no Governo. Foi o bastante para o Pe. Marinho retomar a pa-
lavra e reafirmar "seu caráter de homem muito franco e leal", e sua 
disposição de apoiar o Ministério com independência, apesar de co-
nhecer a insignificância do seu apoio. Por fim, o presidente corta-lhe 
a palavra, quando, saindo da matéria, pergunta ao ministro "se por 
ventura existe [... ] alguma questão que tenha posto em dúvida a 
existência do Ministério atual". A idéia da resolução é aprovada, 
mas com o texto de uma emenda que contornava o perigo denunciado 
pelo Pe. Marinho (Anais, II, 878). 

45/31 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Assina o parecer das Comissões de Justiça Civil e de Negócios Ecle-
siásticos sobre o projeto de divórcio (separação de corpos): 

1.0 ) A causas de divórcio, a que deve sempre preceder 
conciliação, continuam a ser ela exclusiva compet~ncia do 
juízo eclesiástico no que diz respeito à separação de cônju-
ges; porém a designação de alimentos, repartição de dotes 
e divisão de bens, serão demandados no juízo cível. 

2.º) No caso de divisão dos bens por virtude de sen-
tença cível, nenhum dos cônjuges, que tenha filhos legíti-
mos, poderá alhear os de raiz senão pela forma por que o 
podia fazer na constância do matrimônio; e às dívidas do 
marido nunca ficará obrigada a meação da mulher sem prova 
de haverem revertido em proveito do casal. 

3.0) Verificando-se divórcio temporário decretará à 
mulher os alimentos em atenção aos bens do casal, cuja obri-
gação cessará não existindo esses. 
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4.0 ) São nulos os contratos de divisão <le bens entre 
os cônjuges sem prévia sentença do juízo eclesiástico que 
haja decretado o divórcio. 

5.0 ) No divórcio tempor;írio continua a comunicação 
dos bens adquiridos por ambos os cônjuges. 

6.0 ) Todas estas regras são aplidveis aos casos cm que 
um dos cônjuges pertencer à comunhão católica, outro a di-
versa religião, uma vez que o matrimônio seja contraído se-
gundo o direito canônico. 

7.0 ) O divórcio entre cônjuges pertencentes a uma re-
ligião diversa da católica se verificará pela maneira prescri-
ta nas suas respectivas religiões, e provada esta condição, po-
derá requerer alimentos, dotes e divisão de bens segundo 
o art. 1.0 • 

8.0 ) O cônjuges de diversa religião, para legitimamente 
se reputarem tais e poderem conjuntamente com seus filhos 
gozar as regalias concedidas pelas leis do Império, são obri-
gados a provar o seu estado perante os juízes municipais por 
meio de documentos ou testemunhas. 

9.0 ) Ficam revogadas as disposições em contrário. 24 
de abril de 1845. 

29 de abril de 1845, t. II, p. 883. 

N.&C. 

Está assinado por Nunes Machado, pelo bispo, por Mons. Muniz 
Tavares, por Mons. J. A. Marinho, por França Leite e por Pedro 
de Alcântara Cerqueira Leite. 

45/32 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende a restituição, aos frades ela Terra Santa, das terras que 
lhes haviam sido seqüestradas. Protesta contra o principie ele que um 
ato do poder temporal basta para extinguir uma corporação religiosa. 
O direito canônico vigente no Brasil é o mesmo da nação portugue-
s:l. A Constituinte declarou em vigor no Brasil toda a legislação an-
terior não expressamente revogada. O próprio marquês ele Pombal 
antes de expulsar os jesuítas obteve da Santa Sé atos preliminares re-
queridos por suas denúncias. Mesmo assim a ordem régia de expulsão 
dos jesuítas alega "indispensável economia", "defesa da real pessoa", 
e "sossego público dos reinos e vassalos". 

Também não aceita que todos os atos pontifícios exijam exequa-
tur. Alguns o dispensam, como os que tratam de fé e dogmas. Pede 
à Câmara ainda que recorde a expulsão dos jesuítas. 
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O Governo "não fez imediatamente mão baixa sobre esses 
bens. Entregou a administração deles a uma Comissão nomea-
da pelo patriarca (Carta Régia de 6 de setembro de 1759) e 
só depois de um acordo com a Santa Sé, que foi executado 
fielmente, é que se deram diferentes destinos a esses bens, 
quase todos aplicados a fins piedosos." 

O Governo não tem sobre as propriedades pertencentes 
às comunidades religiosas direito imprescritível. O direito 
das corporações religiosas de possuírem bens começou com 
Constantino. Permitiu a restituição dos bens às famílias dos 
mártires e permitiu doaçõe~ à Igreja. Esse direito foi con. 
firmado por uma série de atos imperiais até Justiniano. 

As leis de amortização em Portugal evitaram abusos por-
que havia pessoas que defraudavam seus herdeiros para cons-
tituírem as igrejas possuidoras de seus bens. Proibiu-se então 
que as corporações de mão-morta pudessem incorporar a seus 
patrimônios qualquer propriedade sem licença do poder tem-
poral. Como houvesse várias irregularidades nesse setor, o 
rei D. João VI, em 1817, sanou todas as nulidades por ven-
tura ocorrentes impondo às corporações o pagamento de certa 
quota. Em 1830 uma lei brasileira proibiu às corporações 
de mão-morta venderem bens do seu patrimônio sem licen-
ça do Governo. Este é o resumo do direito civil a respeito. 
Todo ato praticado sem lei anterior modificativa é atentató-
rio à propriedade, contrário à Constituição. 

Passando ao caso dos esmo leres da Terra Santa. 

Não é uma corporação de frades estrangeiros. Não é uma 
ordem, nem uma comunidade. São frades franciscanos, tira-
dos de um e outro convento, e empregados no exercício de 
obter recursos para a Terra Santa. No espiritual estão sub-
metidos aos respectivos prelados e, quanto ao temporal, sub-
metidos imediatamente ao poder temporal. Datam, em Por-
tugal, de D. João V que os protegeu. A única função deles 
é espalharem-se pelo mundo católico pedindo esmolas com 
que sustentam outros religiosos franciscanos incumbidos da 
conservação e decoro dos lugares sagrados da Terra Santa. 
Os que existem no Brasil são brasileiros e não estrangeiros, 
como se disse. Moram em pequenas residências chamadas hos-
pícios, sem a forma exterior de conventos. 

Grave erro é pensar que constituem ordem à parte. D. 
João V determinou que o Governo poderia tirar dos conventos 
frades para essa missão, ainda contra a vontade dos prela-
dos. De modo que quando o comissário geral informa que 
precisa de pedintes, cabe ao Governo determinar aos superio-

178 



res que forneçam os frades para aquelas funções. Cabe àquele 
comissário geral enviar os coletores, entender·se com o Go-
verno para a remessa da coleta ao seu destino. O vice-comis-
sário do Rio de Janeiro após a Independência foi elevado a 
comissário geral no Império. O atual Governo, por decreto 
seu, nomeou novo comissário geral, reconhecendo a existên· 
eia legal de todo o sistema. 

Logo depois da Independência entendeu-se erradamen. 
te que os bens da Terra Santa eram propriedade portugue-
sa. Um aviso os seqüestrou, especialmente no norte do Im· 
pério. Foi um erro. Se fossem portuguesas deveriam ter 
sido restituídas pelo tratado de reconhecimento da Indepen-
dência. Mas nunca tinham sido portuguesas. Os frades eram 
brasileiros natos ou adotivos. Depois disso o Governo emen-
dou em parte o erro. Reconheceu, como se disse, o Comissa-
riado Geral do Rio de Janeiro e determinou a devolução dos 
bens seqüestrados. Uma portaria de 1825 diz expressamente: 

"Sendo presente a S. M. o imperador o muito que tem 
afrouxado a devoção dos fiéis que concorriam com esmolas 
para a decência e decoro devido aos santos lugares de Jeru-
salém, talvez pela incerteza de destino que se dá às ditas es-
molas depois da Independência deste Império, e sendo este 
objeto digno de sua imperial proteção: manda pela Secre-
taria de Estado dos Negócios do Império que o presidente 
de Minas Gerais auxilie aos empregados nesta Comissão, fa-
zendo sustentar as graças e privilégios concedidos por lei a fa-
vor da Terra Santa, e faça constar que os procuradores des. 
tas esmolas devem fazer suas remessas a esta Corte, para o 
mesmo augusto senhor as fazer dirigir a Jerusalém em socorro 
dos santos lugares como já se praticou no ano de 1817. Pa-
lácio do Rio de Janeiro, 15 de março de 1825. Estêvão Ri-
beiro de Resende.'' (Iguais portarias às demais províncias) . 
Está pois contraditado o opositor dos frades da Terra Santa. 
O Governo reconheceu-lhes a existência e os privilégios, atos 
de D. Maria I, D. João VI (1807 e 1817). Outros atos são 
do Governo brasileiro, subscritos pelo mesmo Resende (con-
de de Valença), ao marquês de Queluz, de José Clemente 
Pereira, do visconde de Alcântara, do marquês de Barbacena, 
de Bernardo Pereira de Vasconcelos já em 1831. O reconheci-
mento da existência e legalidade da organização é, pois, in-
discutível. 

Afirmou-se que os bens da Terra Santa tinham caído em 
comisso: é um absurdo. Neste ponto equivocou-se o próprio 
ministro da Fazenda, quando disse que a "corporação" es. 
tava extinta. Isto porque em Pernambuco, apenas chegou o 
aviso para o seqüestro, acima referido, expulsaram os reli-
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giosos. A carta do síndico, incumbido da execução narra o 
fato: "Fizeram o seqüestro de todos os móveis do hospício 
e dos escravos que havia para serviço do mesmo ofício, que 
foram arrematados e o seu produto recolhido ao erário. O 
hospício foi logo ocupado por um batalhão e sem esperan. 
ças de ser desocupado, salvo se o nosso imperador positiva-
mente for servido que seja restituído. 

Quando fizeram o seqüestro em 1823 foi uma aceleração 
que a nada atenderam. Tinha um oratório. As imagens an-
daram de Herodes para Pilatos e hoje se acham nesta sua 
Casa, e uns trastes que, por não terem serventia, me foram 
entregues depois que S. M. Imperial mandou relaxar os se-
qüestros que se fizeram à nação portuguesa". O nome do 
síndico é Antônio Marques da Costa Soares, comerciante rico 
em Pernambuco. 

As folhas acusam o deputado que ousa defender os frades da Terra 
Santa. Acusa-se o orador de o fazer porque o comissário geral o re-
ceb(>u como hóspede e por ser ele um dos síndicos. 

"Expelem-se com as baionetas os pedidores de esmola que 
lá existiam, ocupam o hospício com um batalhão, e depois 
argumentam que os bens caíram em comisso. Se isto não é 
escárnio, não sei o que seja." Todo o dinheiro proveniente 
da arrematação dos bens móveis foi mandado entregar ao co-
missário geral em virtude de ordens do Governo. O comissário 
o recebeu. 

Devolver os bens, não é, como disse o ministro, uma gra-
ça. É pura justiça; entrega-se a propriedade ao dono. Os 
frades da Terra Santa estão espoliados dos seus bens. Não era 
preciso uma lei para restituir. Bastava um ato do Governo. 
O seqüestro fora feito por ato administrativo e as cousas se 
desfazem pelo mesmo caminho por que se fazem. Está o Le-
gislativo inibido de o fazer por uma resolução? 

Em Minas, em 1832 ou 1833, o Governo ordenou o se-
qüestro dos bens da Terra Santa sob o falso pretexto de que 
os religiosos pretendiam vender todas as propriedades para 
irem com seu produto para Portugal. Foram expulsos dos 
hospícios e recolhidos à Corte. Mas os síndicos recorreram aos 
tribunais e por 5 sentenças passadas em julgado foram man-
dados restituir, tanto os hospícios como o produto dos ben~ 
móveis já arrematados. 

Lê alguns desses arestos. 

Mas o ministro Calmon mandou proceder a uma de-
manda especial para cada hospício. 
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Lê a portaria à Tesouraria de Minas. 

Não se trata, pois, de esmola, nem de graça especial. 
Fica provado: 1) que sempre houve no Brasil a Comissão 

dos lugares santos, isto é, uma reunião de frades empregados 
em obter esmolas, dirigidos por um comissário geral com quem 
sempre o Governo manteve relações; 2) que os bens dessa Co-
missão jamais caíram em comisso, porque os frades delas nun-
ca deixaram de existir, mas foram violenta e injustamente 
expelidos dos hospícios; 3) que não é exata a informação do 
ministro de que esses bens foram tomados por não mais exis-
tirem ou serem poucos. Os frades reuniram-se no Rio, na 
Casa Mãe, junto ao comissário geral. 

As casas resultavam de doações voluntárias; estavam lega-
lizadas e garantidas pelo Judiciário. É dever restituí-las por 
simples ato administrativo. Se o ministro exige uma lei para 
cumprir esse dever, só resta apelar para a Câmara, ainda 
que não lhe pareça necessário. Alguns bens estão desfrutados 
por particulares. Na arrematação houve "verdadeira ladroei-
ra". Um escravo pelo qual um comendador dava 1:000$rs foi 
arrematado por 40$ em Minas. 

Em Pernambuco o hospício está ocupado pelo corpo po-
licial. O comissário recusa-se a alugá-lo porque, precisando 
de casas, seria contradição alugá-lo. 

Se o ministro entende que, em vez de direito, trata-se de 
uma nova graça, "peço à Casa pelo amor de Deus que a faça." 

A utilidade das esmolas é óbvia. Além de manter os tem-
plos e lugares históricos os frades mantêm escolas e centros 
cristãos, protegendo os crentes da opressão turca. Muitas 
vezes empenham vasos sagrados para redimir perseguidos. O 
Brasil concorria bastante para essa obra. Entre 1827 e 1829 
mandou 48:000$. O comissário geral é tão brasileiro que não 
mandou a quantia em dinheiro. Mandou em café a ser ven-
dido em Lisboa. Tudo cessou. "O filosofismo do século pas-
sado vai caindo felizmente sob o peso de unânime reprovação 
das gerações novas; eu ainda espero com fé robusta que [... ] 
o Pastor Universal da Igreja reja com um só báculo todos os 
homens e que em toda a parte do mundo exista unus pastor, 
una /ides, um batismo" (apoiados). 

30 de abril de 1845, t. II, p. 907. 
N.&C. 

A 25 de abril o deputado pernambucano Joaquim Nunes Machado, 
magistrado, e que em 1848 morreria lutando na Revolução Praieira, apre-
sentou a seguinte emenda ao orçamento: "Fica mantida a propriedade 
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dos bens da Terra Santa na pessoa do comissário geral nomeado pelo 
Governo na capital do Império como adiministrador geral dos mesmos, 
devend0-se-lhes entregar aqueles que porventura existam ainda seqües. 
trados e cuja propriedade for claramente mostrada por legítimos títulos" 
(Anais, II, 824). 

No mesmo dia o assunto foi atacado por Silva Ferraz, o líder da cha-
mada patrulha oposicionista. Crê que há muitas questões a resolver: 
1) vantagem do estabelecimento; 2) estado dos bens; 3) se estão sob o 
domínio da Fazenda Pública e qual o serviço que prestam; 4) se a nação 
sofrerá prejuízo com a entrega; 5) seria mais conveniente continuarem 
como se acham. "O estabelecimento destes monges (sic) ou padres es-
trangeiros (sic) pode ser muito proveitoso" se eles se dedicarem à cate· 
quese dos índios. Por outro lado pod'e ser muito útil, nas capitais, no 
desempenho dos deveres do Estado. "Para d'ar existência a esta comuni-
dade (sic) era preciso que nós nos compenetrássemos de suas vantagens." 

Ferraz era considerado por muitos um gênio. Nabuco diz que ele 
era capaz de dirigir qualquer Pasta. Outros consideravam-no excêntrico. 
"Ângelo Moniz não sabe que diz; Da Silva Ferraz, não sabe o que faz", 
diziam os humoristas. Nesta questão ele parece justificar a pilhéria. Os 
padres da Terra Santa não eram monges, nem estrangeiros, não consti· 
tuíam uma comunidade a ser restaurada, não eram missionários. Ferraz 
não conhecia nada do assunto. 

Em Minas especialmente esses franciscanos comissionados tiveram 
missão importantíssima. Ali não havia conventos, nem mosteiros. Os re-
ligiosos haviam sido proibidos de penetrar na região aurífera. Só os 
hospícios, sem aspecto exterior de convento, abrigavam alguns frades. 
Está provado hoje que com eles teve proveitoso contato o Aleijadinho e 
através deles obteve úteis informações para sua arte. 

O Pe. Marinho, com todo o liberalismo próprio do clero do tempo, 
é impecável na defesa dos religiosos e ataca rijo os excessos cometidos 
inicialmente. 

Outro atacante dos frades foi Filipe Lopes Neto, depois diplomata, 
e barão de Lopes Neto (Anais, II, 838). É violentamente contrário à 
devolução dos bens. Segundo ele só o Judiciário poderá decidir em cada 
caso. É justo receber o que legitimamente lhes pertence, mas é preciso 
apreciar a clareza dos títulos. 

Vê na medida uma fraude. Obtidos os imóveis, o comissário introdu-
zira sorrateiramente (sic) no Império os seus religiosos, independente do 
voto das Assembléias provinciais. Entre os imóveis está um quartel em 
Pernambuco. Quem pagará as benfeitorias? E os que foram arrematados 
por particulares? Afirma que, proclamada a Independência, os "religio-
sos da Terra Santa abandonaram o Império". Não conhece lei autori-
zando o funcionamento da "Associação dos religiosos da Terra Santa", 
composta de estrangeiros. 

Como se vê nenhum estava a par do que se entendia por francisca-
nos da Terra Santa. Lopes Neto voltará ao assunto em 30 de abril (927). 
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Atribui ao Pe. Marinho a apologia de Pombal, o que não é exato. O pa· 
dre se limitara a citar o precedente pombalino, apesar de tudo mais escru-
puloso. Justifica a intervenção do Estado nas ordens. Marinho volta às 
suas teses (Anais, 11, 931). 

A construção de hospícios, tais como são referidos nos discursos, 
era permitida, de preferência nos lugares onde houvesse convento, tal 
como em Ouro Preto e Sabará. No Rio, o comissário geral residia no 
Paço Episcopal da Conceição. Uma tentativa de construção de um hos. 
pício na Ajuda foi contrariada por Gomes Freire de Andrada, em face 
da ordem régia de 20-11-1730. Por esta ordem os franciscanos da Terra 
Santa deveriam permanecer nos claustros, obedecendo às autoridades da 
província a que pertenciam. Em 1735 o comissário do Rio era um re. 
ligioso leigo (ª4) . 

O hospício de Vila Rica (Ouro Preto) conseguiu um terreno anexo 
para abrigar as çavalgaduras dos pedintes que percorriam o território 
mineiro. Hospício e terreno ficavam sob a administração de um sín-
dico (35). 

O hospício do Recife foi construído pelo síndico João da Costa Mon. 
teiro. Lançou seus fundamentos o Pe. Frei João dos Mártires, religioso 
àa ordem franciscana em Lisboa. Como a casa estava ficando cara, e 
era feita com esmolas, mandou o rei, em 1738, que fosse vendida e reme· 
tido o dinheiro ao síndico de Lisboa. Afinal em 1742 permitiu o rei que 
se acabasse a casa e nela habitassem os padres. O hospício era dirigido 
por um padre superior. Um considerável número de donatos percorria o 
bispado e recolhia esmolas conferindo patentes, medalhas e diplomas. Em 
28 de novembro de 1822 foi o padre comissário intimado a despejar o 
prédio para aquartelamento de tropas e, logo após, foram banidos os 
esmoleres de Jerusalém, como contrários à Independência, expulsos do 
território da província. Em 1827 o bispo solicitou o hospício para sua 
residência, mas não foi concedido e permaneceu quartel (36) . 

Na Bahia havia um hospício, apesar do amplo convento franciscano. 
Dele o viajante inglês Lindley, sempre mal-disposto quanto a tudo que 
se refere à religião católica, não guardou uma impressão muito piedosa. 
A esse hospício refere-se em passagem de seu livro cheio dos equívocos 
do costume: "Há um mosteiro (sic) de padres autorizados a pedir esmo-
las para a Santa Igreja de Jerusalém. Sua investidura compete ao Papa. 
Devido, porém, às recentes perturbações ocorridas na Itália, faz algum 
tempo que não há nomeações nem qualquer missão. Assim, pois, a co-
munidade reduziu-se a três ou guatro membros, os quais, imensamente 

(34) Ver Publicações do Arqui110 Nacional - vol. VII, 1907, p. 120 e XXI, 1923, 
p. 286. 

(35) Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XVII, 1912, p. 327. 
(36) F. A. FERREIRA DA COSTA. Anais pernambucanos - 1701-1739, vol. V, 

1953, p. 4310. 
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ricos (síc). moram no pnm1t1\'0 mosteiro encantadoramente situado no 
alto de uma colina, próximo à baía" (37) . Limita-se a dizer que o hospí-
cio ão \·ice-comi~ário da ~nta casa de Jerusalém ..está fundado em um 
dos sítios mais aprazív<:ü de toda a cidade, eminente ao grande lago, 
pela pane do sul". Foi fundado em 1725 e era manúdo par franciscanos 
da Província de Portugal('~). 

Segundo Francisco Vicente Viana (39), o hospício foi entregue à Casa 
Pia dos órfãos, mas voltou à posse dos franciscanos. 

O ah-o principal dos ataques aos padres da Terra Santa era a dis.. 
tribuição de diplomas de irmandades e confrarias da Terra Santa ou do 
Santo Sepulcro, com a concessão de indulgência~, o que dava à ação tão 
relevante dos religiosos um aspecto simoníaco. O Pe. Marinho repele a 
insinuação maldo~a feita na imprensa do dia de que defendia os frades 
por dever-lhes o benefício da hmpedagem na Corte. 

Os frades da Terra Santa eram francis.canos incumbidos de pedir 
esmolas para manter os estabelecimentos católicos da Terra Santa. Mo. 
ravam em hospícios separados. (:\lesmo em Minas Gerais, onde eram 
proibidos conventos). Distribuíam indulgências. 

Uma expre:s~ão infeliz do P(:. :\Iarinho deu origem a um equívoco. 
Ele não elogiou Pombal (o que seria compreemível numa Igreja pomba-
lista). Disse somente que Pombal (considerado o homem forte contra 
os frades) fora, pelo menos, mais formalista na apropriação dos bens 
religiosos. O cardeal Saldanha, amigo do ministro e inimigo dos jesuítas, 
nomeado visitador e reformador da ordem, apesar das recomendações 
papais expressas, no sentido da moderação e da prudência. foi tomando 
aos jesuítas suas propriedades sob pretexto de que praticavam o comércio 
ilícito com as colônias. Tudo isso apesar dos processos que corriam em 
Roma (4º). Para mais detalhes ver (41) . 

45/33 JOSÉ ANTôNIO I'vIARINHO 

Volta a responder ao deputado Lopes Neto que vira nas palavras 
do orador ofensa a Pernambuco. Nega que tenha tido qualquer intenção 
de ofensa. Retoma de novo o tema da expulsão da Cmpanhia de Jesus 
de Portugal. 

(37) THOMAS LI:\DLEY: <\anativa ele uma viagem ao Brasil (1805) trad. bra-
~íleira, S. Paulo. 1969 (Col. Brasiliana, vol. 343), p. 169. 

SANTOS VILHENA: Recopilação de noticias soteropolitanas e brasilicas, 1802, 
vol. II, Bahia, 1921, p. 468. 

(38) Almanaaue bara a cidade da Bahia. 1812. Bahia. A. Serva, 1812, p. 106. 
(39) Memória sobre o Estado da Bahia. Bahia, 1893. p. 310. 
("°) FORTUNATO DE ALMEIDA: História da Igreja em Portugal. I.ª ed. 

Coimbra, 1917. Tomo IV, p. I, p. 280. 
(41) LúCIA DE AZEVEDO: Os jesuítas no Grão-Pará. Lisboa, 1901, p. 245. 
D. MIGUEL DE SOTTO MAYOR: O marquês de Pombal. Porto, 1906, p. 39. 
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O rei, D. José I, os expulsara antes de receber os breves 
pontifícios, porque viu sua pessoa ameaçada pelo atentado 
de 3 de setembro, mas reconhecera expressamente a autoridade 
da Santa Sé. Se o rei julgava que podia agir no caso por di-
reito próprio, por que recorreu ao Papa? 

Sustenta que o próprio Pombal, em suas instruções ao ministro em 
Roma, reconhece a necessidade da aquiescência do poder espiritual para 
agir contra os jesuítas. 

A expulsão foi uma medida de caráter policial, baseada 
numa ameaça ao rei. Mas logo em seguida o Governo pede 
aprovação do Papa, exige a extinção da ordem e placita o 
ato papalino. 

Muito mais violenta é a ação do Governo brasileiro em 
Pernambuco. Não há ato nenhum oficial extinguindo a co-
missão dos padres da Terra Santa. O hospício de Pernambuco 
foi tomado rnanu rnilitari sob o pretexto de ser português. 
Não o era. Se fosse teria de ser restituído por força cfo tratado 
de reconhecimento da Independência. 

O síndico depositário dos bens, cujo depoimento relê, narra a v10-
lência cometida. 

Se o seqüestro não foi uma medida judiciária normal, 
mas um ato político, por que o Legislativo não poderá anulá-
lo? Não subsiste a razão de seqüestro, nem a comunidade 
(que aliás não existe como tal) foi extinta. Os religiosos têm 
tanto direito quanto qualquer particular. No caso dos pedi. 
dores de esmolas para a Terra Santa, nunca foram expulsos 
do Império. Uma expulsão feita por baionetas, do hospício 
de Pernambuco, não funda um direito. O Governo brasileiro 
reconheceu o direito dos frades mandando fazer várias resti-
tuições. 

Explica as razões em nome das quais foram feitos os seqüestros do~ 
bens e mostra como todos foram atentatórios ao direito de propriedade. 
Queixa-se da deslealdade do nobre deputado que foi tirar argumento con-
tra os frades de uma emenda que o orador preparara no intuito de con-
ciliar os direitos de propriedade da corporação com os interesses públicos. 

Nem vale o argumento de que o assunto é da alçada das 
Assembléias provinciais. Se nem a Assembléia Geral pode le-
gislar sobre extinção de corporações religiosas sem anuência 
de Roma muito menos as Assembléias provinciais. A autori-
zação para legislar dada pelo Ato Adicional a essas Assem-
bléias não se estende a tanto. 
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Propõe-se então resumir sua argumentação e o faz em quatro pontos 
intermináveis que repisam as mesmas idéias, terminando por lembrar que 
o próprio lorde Palmerston "o primeiro estadista do mundo", não quis 
dar garantias da coroa inglesa aos súditos ingleses que pretendiam arre-
matar em Portugal alguns bens daquela corporação. Apela enfim para a 
beneficência da Câmara: 

Ninguém quererá vir habitar num país onde o direito de 
propriedade é vacilante. 

Termina enviando a sua emenda: 

"Os hospícios e mais bens seqüestrados aos esmoleres da 
Terra Santa, por ordem do Governo, serão entregues ao co. 
missário geral dos mesmos santos lugares; aqueles edifícios, 
porém, de cujo uso estiver de posse o Governo, e que tenham 
sido beneficiados e acrescentados à custa da Fazenda Pública, 
serão considerados próprios nacionais, salva a indenização, 
que deve ser regulada na conformidade das leis, e calculada 
sobre o estado em que se achavam as mesmas casas ao tempo 
em que foram seqüestradas." 

30 de abril de 1845, t. II, p. 931-934. 
N.&C. 

Continua a questão dos frades da Terra Santa, a propósito da dis-
cussão do orçamento do Império. Lopes Neto voltara à carga e o Pe. 
Marinho responde-lhe com alentado discurso, apesar de "faltarem ape-
nas 10 minutos" para acabar a sessão. O Pe. Marinho preparara a emen-
da supra para contornar o problema d.as indenizações, especialmente 
dos prédios dos frades que tinham recebido benfeitorias. Lopes Neto 
aproveitou da idéia para atacar a emenda. O Pe. Marinho o censura 
de deslealdade, a que o outro responde que viu a emenda na Mesa e a 
supôs apoiada. A questão foi adiada pela hora, e assim terminaria a 1.3 
sessão desta legislatura, sem que os deputados votassem nem a lei rlo 
orçamento, nem a lei das eleições, o que não impediu que a impressão 
das notas taquigrafadas de seus discursos encham quase 2. 000 páginas 
dos Anais. A emenda do Pe. Marinho seria aprovada na sessão de 2 de 
maio (Anais, II, 941). 

45/34 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Os argumentos em favor do adiamento não convencem. 
O primeiro se funda na necessidade de ouvir a respeito a Co-
missão Eclesiástica. Um membro da mesma Comissão, o Pe. 
Muniz Tavares, já informou à Câmara da posição da Comissão 
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a respeito. O segundo argumento foi deduzido da necessidade 
de ouvir o Governo: "Pois não podemos fazer nada sem ouvir 
a opinião do Governo? Parece que não conhecemos as ne-
cessidades do país! Parece que não as estudamos! Pois depu-
tados tão esclarecidos como aqui temos precisam ouvir a opi-
nião do Governo para votar sobre a necessidade ou não ne-
cessidade desta criação?" O terceiro argumento reporta-se à 
necessidade de evitar sérios conflitos com a corte de Roma. 
Para contornar esse risco precisamente a Comissão já prepa· 
rou uma emenda de redação de projeto: "O Governo entende-
se com a Cúria Romana, mostra-lhe a necessidade da criação 
deste bispado no Rio Grande do Sul, e a corte de Roma, 
guiada sempre pelo zelo católico, não poderá deixar de con-
sentir em uma medida tão importante, da qual devem derivar 
tantos benefícios ao país, e principalmente ao Rio Grande do 
Sul, que na verdade carece de um pastor vigilante que possa 
chamar ao rebanho católico essas ovelhas tão desgarradas em 
conseqüência das desgraças que pesaram sobre aquela pro-
víncia." 

10 de maio de 1845, t. III, p. 50. 
N.&C. 

O adiamento é rejeitado (Anais, III, 52). Depois de intensos de-
bates, a resolução é aprovada em l.ª discussão (Anais, III, 56). 

45/35 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Entende o zefo católico do deputado por São Paulo que apresentou 
o projeto. Julga entretanto dever apresentar emenda, dando-lhe nova re-
dação, nos seguintes termos: 

"O Governo fica autorizado a solicitar da Santa Sé a cria· 
ção de dois bispados, um na Província do Rio Grande do 
Sul, outro na do Ceará." 

Justifica a emenda abordando as c:Iuas questões importantíssimas que 
o projeto suscita. A primeira é a de saber da necessidade da criação 
dos bispados nas referidas províncias. A segunda é a de saber a quem 
compete essa criação, se ao poder temporal se ao espiritual. Para res-
ponder à primeira questão, importa remontar às origens mesmo do cris-
tianismo. 

Cristo "não consignou aos apóstolos lugares especiais onde 
deviam pregar o Evangelho: disse-lhes muito explicitamente: 
Euntes in universum mundum, praedicate Evangelium omni 
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creaturae." Os apóstolos, no cumprimento de sua m1ssao, ape· 
nas viam que "em um dado país crescia o número de fiéis, aí 
deixavam um bispo com autoridade de fundar novas igrejas", 
e que bispos continuavam a missão apostólica? "A proporção 
porém que a fé foi fazendo maiores progressos, o crescido nú· 
mero de fiéis obrigou a esses missionários a se fixarem. Onde 
estes pareciam muito extensos, os respectivos prelados os divi-
dia e eram eles mesmos que nomeavam e sagravam o novo 
bispo." Aos poucos porém multiplicam.se abusivamente os 
bispados, obrigando ao Concílio de Laodicéia a baixar um câ-
none: "Non oportet in viculis, vel agris episcopos constitui, 
sed visitatores." Obviamente Porto Alegre e Fortaleza não são 
pequenas aldeias [ ... ]" Em todos os tempos a divisão dos bis-
pados não teve outro fim senão a maior glória de Deus, o in-
cremento da fé e o benefício dos fiéis, o ótimo regime da Igre-
ja. Ora, uma Assembléia católica apostólica romana não po-
de deixar de concorrer para que se obtenham fins tão santos." 
A obrigação do pastor é apascentar suas ovelhas. Ao Rio 
Grande do Sul, um pastor que reside na Corte? E às ovelhas 
do Ceará, um pastor que reside em Pernambuco? A população 
do Brasil cresceu e no entanto a divisão dos bispados data 
de mais de 100 anos . 

Nunca pôde 

"descobrir o motivo por que o Senhor D. João VI, cup 
piedade e zelo religioso eram tão assaz notórios, chegando 
ao Brasil e tendo assentado o seu Governo entre nós, nunca 
se lembrou de tratar da divisão dos novos bispados. Apenas 
chegou, criou a sua capela, nomeou o seu capelão-mor, no-
meou monsenhores, aumentou o número de cônegos, mas não 
se lembrou de dividir os bispados; nem ao menos tratou 
de elevar o diocesano desta província à dignidade de arce-
bispo! Este mistério torna-se ainda mais inexplicável quan-
do lembro-me que o desembargador Veloso, que foi aqui chan-
celer da Casa da Suplicação, e meu digno colega na Assem-
bléia Constituinte, asseverou que tinha apresentado ao Se-
nhor D. João VI um projeto em que propunha, segundo as 
regras canônicas, para cada uma das províncias pequenas um 
bispado, e nas grandes províncias um metropolitano com os 
seus sufragâneos nas cidades da mesma província. Este pro-
jeto consta-me que foi para a Mesa da Consciência e Ordens, 
e se não foi devorado pela traça, existe entre o montão de 
papéis desse extinto tribunal. Tornando-se o Brasil indepen-
dente, só um Ministério do Senhor D. Pedro I, no princí-
pio do seu reinado, é que se lembrou de remediar este mal, 
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ordenando ao ministro brasileiro, residente em Roma, que tra-
tasse de solicitar a elevação das duas prelazias de Goiás e 
Mato Grosso a bispados, e igualmente que se criasse nas duas 
províncias que agora indicamos dois bispados. As duas pre-
lazias foram elevadas a bispados, não houve dificuldade algu-
ma nisto; mas para a criação dos dois bispados, no Rio 
Grande e no Ceará, o ministro brasileiro em Roma não 
teve as informações precisas, pediu-as, mas IO Ministério 
caiu, e este negócio ficou de parte. " As finanças do Brasil 
não permitem ainda criar um bispado em cada província, mas 
não é mais possível adiar a criação dos dois novos bispados 
propostos no projeto. Quanto à segunda questão, toda a 
tradição da cristandade demonstra que a criação de bispados é 
uma atribuição exclusiva dos pontífices romanos "nunca os 
leigos tomaram nisto parte senão indireta." O direito de no-
meação dos bispos, que era a princípio deles próprios, passou 
para. os concílios, até o aparecimento das falsas decretais, se 
bem que São Gregório, antes disso, já houvesse autorizado 
Sto. Agostinho a criar dois metropolitas com doze bispos ca-
da um, na Inglaterra. O fato inconteste é que cabe agora ao 
Sumo Pontífice criar os bispados. Os leigos não tomam nisso 
senão parte indireta. Se assim é, e S. Bernardo chega a con-
siderar este direito como inerente ao poder da Santa Sé, é 
um erro aprovar esta redação. 

Esta competência elo Sumo Pontífice é considerada "como 
inerente à plenitude do poder da Sé Apostólica sobre todas 
as igrejas do universo". Donde se conclui que "seria um es. 
cândalo afastarmo-nos dela aprovando este projeto tal qual 
se acha redigido. " 

Admite que, nos países católicos, a Santa Sé nunca usou deste di-
reito senão a instâncias dos governos e mediante apresentação das ne-
cessárias informações encaminhadas ao secretário de Estado através do 
ministro acreditado em Roma. Foi para atender a essas exigências que 
redigiu sua emenda. Aproveita da oportunidade para encaminhar à Câ-
mara outra resolução propondo a criação de uma prelazia em Minas 
Novas, formada de partes do arcebispado da Bahia, e dos bispados de 
Minas e Pernambuco. 

15 de maio de 1845, t. III, p. 73-75/ 
N.&C. 

O texto primitivo do projeto, que era de Alvares Machado, propunha 
simplesmente que o Governo criasse as duas novas dioceses. Outras emen-
das aditivas são feitas ao projeto, que projetam uma luz sobre a situa. 
ção das dioceses no Brasil: "Artigo aditivo: Os limites dos bispados do 
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Império serão marcados pela maneira seguinte: § 1.0 - Os bispados de 
S. Paulo, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Grande e Ceará ficam circuns· 
cri tos nos limites das respectivas províncias. § 29 - O bispado do Rio 
de Janeiro compreenderá a província do mesmo nome, a de Santa Ca-
tarina e Espírito Santo; o arcebispado da Bahia compreenderá a pro-
víncia do mesmo nome e a de Sergipe; o bispado de Pernambuco, além 
desta província, compreenderá as da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do 
Norte; o bispado do Maranhão compreenderá a província do mesmo 
nome e a do Piauí - Cerqueira Leite. Artigo aditivo para se colo-
car onde melhor convier: Fica o Governo autorizado a tratar com a 
corte de Roma a elevação do bispado do Rio de Janeiro à categoria de 
arcebispado, ficando-lhe sufragâneos os bispados de Mariana, São Paulo, 
Goiás e outros que se houverem de criar ao sul do arcebispado da Ba-
hia. - ]anuário da Cunha BMbosa. O bispado do Rio Grande do 
Sul compreenderá as Províncias de S. Pedro e Santa Catarina, e o do 
Ceará, as Províncias do Ceará e Rio Grande do Norte - Lopes Neto", 
Alvares Machado retira o seu projeto. A discussão se embaralha, com a 
introdução das emendas. É solicitada a intervenção de D. Manuel do 
Monte, para deslindar a questão. Emendas apresentadas: 

1) O Governo fica autorizado a pedir à Santa Sé a criação de dois 
bispados, um na Província do Rio Grande do Sul, outro na do Ceará. 
O limite territorial de cada bispado será o da respectiva província. 

2) Fica o Governo igualmente autorizado a solicitar da mesma 
Santa Sé a ereção de uma prelazia em Minas Novas, a qual compreende-
rá parte do arcebispado da Bahia e parte dos bispados de Minas Gerais 
e Pernambuco, entendendo-se para isso com os respectivos diocesanos. 

Apresentam-se, na ocasião, artigos aditivos: 
"l) Os bispados de São Paulo, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Gr:rn-

de e Ceará ficam circunscritos nos limites das respectivas prov: ncias. 
2) O bispado do Rio de Janeiro compreende a província do mes-

mo nome, a de Santa Catarina e do Espírito Santo; o arcebispado da 
Bahia compreende a província do mesmo nome e a de Sergipe; o bis-
pado de Pernambuco, além desta província, compreenderá as da Pa-
raíba, Alagoas e Rio Grande do Norte; o bispado do Maranhão com-
preenderá a província do mesmo nome e a do Piauí. Cerqueira Leite. 

"Fica o Governo autorizado a tratar com a corte de Roma a ele-
vação do bispado do Rio de Janeiro à categoria de arcebispado, ficando-
lhe sufragâne0s os bispados de Mariana, São Paulo, Goiás e outros que 
se houverem de criar ao sul do arcebispado da Bahia. O Cônego ]anuá-
rio da Cunha Barbosa". 

Minas Novas é a antiga vila do Fanado, cabeça da Comarca de Je· 
quitinhonha. 

O projeto do desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira 
foi publicado no Rio, em 1812, sob o título: A igreja no Brasil ou infor-

190 



mações para servir de base à divisão dos bispados projetada no ano de 
I819~ com a estatística da população do Brasil [...] (•2) 

45/36 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

As razões pelas quais se impugna o projeto referem-se â 
inexistência de sedes e igrejas apropriadas para receberem 
um bispado. Essas razões são válidas tanto para o bispado 
do Rio Grande do Sul, cuja criação não se contesta, quan-
to para o Ceará. De resto nada obriga a que a sede do 
bispado seja a capital da província, podendo ser sediado 
em outras cidades onde existem as condições condignas. A 
Comissão que redigiu o primeiro projeto, da qual só está 
presente o orador, orientou-se pelo critério das necessida-
des dos fiéis. Esta necessidade há muito foi reconhecida com 
relação ao Rio Grande do Sul, mas o antecessor do orador 
na sede do Rio de Janeiro opôs-se ao projeto. O mesmo se 
diga da criação dos bispados do Ceará e também do Piauí, 
cuja necessidade foi reconhecida pelo Exmo. Sr. Bispo de 
/Pernambuco. F'oi 1baseada nestes dados que a Comissão 
de 1838 apresentou o seu projeto. A falta de recursos ma-
teriais não é critério que deve prevalecer sobre o das ne-
cessidades espirituais, consciente destas necessidades, já de-
legou a um vigário geral em Porto Alegre todas as faculda-
des que exerce, de maneira que a Província do Rio Grande 
do Sul tem hoje todos os recursos espirituais. No Ceará e 
Piauí parece que nem isto existe, daí maior urgência para 
a criação. 

Vota pois pelo artigo 19. 

15 de maio de 1845, t. III, p. 79-80. 

N.&C. 

O artigo 19 que D. Manuel apóia dizia: "O Governo fica autori-
zado a solicitar da Santa Sé a criação de dois bispados, um na Provín-
cia do Rio Grande do Sul, outro na do Ceará. O limite territorial de 
cada um destes bispados será o da respectiva província". Assim se en-
caminhava a 2.ª discusão para a votação do projeto, antes da votação 
das emendas aditivas. 

(4Z) Está reproduzida na Ret•ista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
tomo 29, 1, 1866; p. 159. 
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~ oo; dii~-t:'ll'~ :aurtiig\()íli 1dh~ pu:<Dinct·w. <l•r.i,mtqpl121l111ttO ;a11dl.miita1 l!JDlt01cilüffJi. 
~ no ~o. õ\iigiidlaL'> pi:b.. tliimtlllJÇdl': JPIÍÍIM~<G'.:LL 

A eir~io d© bi~r~1dtC11 di0 Rõt() ,dJct: J•11111eruro ciom a aia1~.ã10 de 
uma reJ;;u;ão ettllit$Üá'>~u,ca1 ""1rnão 1t· lf•'.lJe'l(~õrlht c;xiigiicb JlXOllr Ülllltter-it:íi~s 

capítai'li da rel~'". ~faL;; ll]áo v.: d.en:-rn apJim•air ~meme a:> 
me11füfaii de abwnuu nt:it~~"nd21~Jle. Hii ;.:ambém rnl.1f:"' de CIÜl!'ll· 
veniéocia e de uaôfülaidt piíiMilc:ai '~IU!f:' den~m .9.:11" ]lf:'.nd:'l." em 
ronta,. wmo é o Cíll~<> pr.e\<ti!llU:: .. O Bra~il tem apena:~ 1.1m .ar-
abiiipado e uma uíni<L;21 w-.::llac,2io .r;dlf:Siiã;;tíca. ~iadli na Ba-
hia. Con;;íderao!:.llo o <i1umemo d:ai fJOf.Jllllfaçiio, a gr.mdt:z:a das 
distáncías e as difioJ1íld2<le" de O"..mamiícação. '"han:·rá qruem 
diga que uma única rdação ede"iás1ica no Brasil :seja sufi-
ciente para tomar conh-::cíi::nt:mr; de todos os recur.oc> que po:r 
sam aparecer neslte gi:n'.:'ro:·· Se na única relação da Bahia 
não chegam muitos H:nir.;rJ'> wbn: camas de di,·óücio, por 
exemplo, não é porque não haja ;;rnbiemas de"ta ordem, mas 
porque muitas e21u.!>as, ~ deixam de intentar por não se ter 
um tribunal ao quaB \.C pry"'ª reconer com facilidade. A con-
veníéncía da criação da mttr!,pole do Rio de Janeiro res.~I

ta de uma simples compar<i.ção com Portugal: "o reino de 
Portugal, que não tem a extemão do Brasil, tem o patriarca 
de Lí..,boa, o :uccbí~po de Braga e o arcebispo de É\·ora, com 
metade da população do Brasil, e não pode o Brasil ter duas 
Sés Metropolitanas?" Há também razões políticas a farnr do 
projeto: e\·itar probkmas de jurí,dição do bi~pado do Rio 
com o arcebispado da Bahia. .\!C:m di™>, se "o patriarca de 
Lisboa tem até a gradua(;ão df: cardeal; por que motim, pois, 
o prelado, que é capelão-mor do monarca, que está na Corte 
do Império, não deve ser pelo menos arcebispo? - E cardeal. 
- Mesmo cardeal, que dúYida: Eu de,ejaria i~to: se por wn-
tura dependesse do meu YOto, eu o daria.,. Quanto à criação 
dos novos bispados, outro artigo do projeto julga essencial 
aos interesses da religião e á utilidade pública. 

Repete os argumentos expostos por D. Manuel do l\Ionte, insis-
tindo que a delegação de faculdades a um vigário geral, quando exis-
te, não resolve todos os problemas, porque há faculdades que não po-
dem ser delegadas, como as da ordenação de novos padres. 

Para se ter uma idéia dos males causados pela inexis-
tência dos bispados, basta pensar no estado que ficam as 
Sés quando vagas: "os usos bons como que desaparecem, a 
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disciplina se relaxa; e por quê? Porque o vigário capitular, 
porque o cabido que exerce nessa interinidade a autoridade 
episcopal, considerando-se como uma autoridade de emprés-
timo, não pode manter a disciplina com aquele zelo, com 
aquela eficácia apostólica que teria o bispo, nem tampou-
co, por mais respeitável que seja o homem que exerça o 
lugar de vigário geral, pode por maneira alguma ter aque-
le prestígio, aquele poder que tem o bispo." Outra razão pa-
ra a criação dos novos bispados resulta da vinda de missio-
nários que exigem uma imediata inspeção dos bispos, sem a 
qual, em algumas partes, as missões se têm convertido em de-
trimento público. Daí decluz também a conveniência cfa emen-
da de Muniz Tavares propondo a criação da prelazia nos ser-
tões de Minas Novas, onde "os povos nascem, vivem, mor-
rem, caminham da pia ao túmulo sem nunca terem a con-
solação de conhecer o seu prelado". [ ... ] "Que grandes difi-
culdades não encontra um padre das extremidades da comar-
ca de Piracatu para ir fazer um concurso em Pernambuco, 
na distância de mais de 500 léguas, e depois de feito o con-
curso, ter de vir ao Rio de Janeiro para solicitar a sua carta 
de apresentação, que algumas vezes se lhe nega?" Aos missio-
nários e párocos compete a ação espiritual, mas para que eles 
não deslisem de seus deveres é indispensável a vigilância ime-
diata do bispo: "ou o Corpo Legislativo deve atender aos in-
teresses mais vitais da religião, ou os deve desprezar. - Ou 
não deve haver religião do Estado. - Eu não me cansarei 
em repetir: - o falso filosofismo do século passado vai cain· 
do debaixo do peso de unânime reprovação das gerações no-
vas (apoiado). - A religião de Jesus Cristo vai readquirindo 
o seu legítimo domínio sobre todos os corações [ ... ] (apoia-
do). [...] porque esta é a religião da civilização e da liber-
dade (apoiado). Aqueles que querem gloriar-se com o título 
de sustentadores da liberdade dos povos são os que têm mais 
restrita obrigação de sustentar e defender a religião cristã, 
porque é esta a religião que diz à autoridade: - basta até aí, 
- é esta a religião que diz aos súditos: - não chegueis até 
acolá. - É sem dúvida desta harmonia, da observância fiel 
dos mútuos deveres, que nasce a felicidade pública, que nas-
ce a estabilidade dos Estados e a ordem." 

Conclui desejando ouvir a opinião dos ministros, não para subme-
ter-se a eles, mas para poder votar com consciência. Desenvolve longa-
mente a afirmação de sua intemerata liberdade e franqueza. 

16 de maio de 1845, t. III, p. 82-86. 

193 



N.&C. 

A relação eclesiástica, entre outras funções, desempenhava a de tri-
bunal de segunda instância nas causas de divórcio. É importante o apar-
te de França Leite levantando a hipótese de não haver uma religião do 
Estado. O Pe. Marinho a supõe expressão de um falso filosofismo de-
cadente, mas na realidade antecipava de quase meio século a solução 
que seria adotada pela República e que hoje é a regra em todos os 
países do mundo. 

45/38 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Responde ao deputado que, sem se referir ao voto de graças, em dis-
cussão, fez injustas acusações ao Ministério, dizendo que não tinha po. 
lítica nem bandeira: 

"A razão que o nobre deputado dá é porque o Minis-
tério saiu do lado oposto àquele que o apóia." Na verdade, 
o Ministério, por causa da anistia concedida, perdeu o apoio 
de seu partido e voltou-se para a oposição, que agora o apóia 
com dignidade, sem sacrificar sua honra. 

Divaga a seguir longamente respondendo a apartes e cai no tema 
da urgência da lei eleitoral, a respeito do qual estende-se interminavel-
mente a dissertar sobre as relações entre a maioria e o Ministério, sem-
pre aproveitando para reafirmar sua posição de apoio desinteressado 
ao Gabinete mas conservando sua liberdade de consciência. Refere-se 
depois ao assunto das revoluções em São Paulo e Minas, à reforma ju-
diciária e responde aos numerosos apartes. Acaba também sem fazer 
nenhuma reflexão sobre o voto de graças, propondo-se a defendê-lo se 
vier a ser atacado. 

17 de maio de 1845, t. III, p. 112-122. 
N.&C. 

Uma das mais longas e vazias intervenções do Pe. Marinho, mera 
esgrima verbal contra os que como Sousa Martins agora criticavam 
o Governo por atos que praticaram quando estavam no poder. As dis-
cussões sobre o voto de graças se prolongam por 10 dias, mas o texto 
acaba sendo aprovado na sessão de 27 de maio (Anais, Ili, 248), ape· 
sar de terem chegado à Câmara notícias da mudança do Ministério. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO45/39 

Não vê por que a modificação do Gabinete importe no adiamen-
to da discussão do orçamento. Este já passara em 2.ª discussão com o 
Gabinete que merecera a confiança da Câmara. 
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É verdade que se modificou. o Gabinete, porém, "subsis-
tem três dos seus membros, e se o nosso apoio era, como 
eu creio, franco, completo a todo o Gabinete, que razão no· 
va aparece para que suspendamos a confiança que tínha-
mos até hoje, muito principalmente quando o ministro do 
Império está interinamente encarregado da Pasta da Jus-
tiça, e o da Marinha, da Guerr.a?" Tanto mais quanto, um 
dos chamados ao novo Gabinete é o próprio presidente da 
Câmara: "pode-se supor que o Gabinete vá sustentar uma 
política diversa daquela que a Câmara tem sustentado até 
hoje?" Não há pois motivo para dar um voto antecipado de 
oposição, mas de confiança. Infelizmente não é hábito in-
formar à Câmara os motivos das modificações de Ministérios. 
Tudo leva a crer que se trate apenas de desavenças internas, 
que não afetam em nada a dignidade dos ministros que saem. 
O fato de continuarem vagas duas Pastas não constitui amea-
ça de mudança na política, de vez que o próprio ministro 
da Fazenda continua o mesmo. 

27 de maio de 1845, t. III, p. 257-259. 

N.&C. 

Saíram três ministros: o da Justiça, Manuel Antônio Galvão, subs· 
tituído por José Carlos Pereira de Almeida Torres, visconde de Macaé; 
o ministro da Guerra, Jerônimo Francisco Coelho, substituído por An-
tônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante, visconde de Albuquer· 
que, que acumulou também a Pasta da Marinha; e o ministro dos Es· 
trangeiros, Ernesto Ferreira França, substituído pelo presidente da Câ-
mara, Antônio Paulino Limpo de Abreu, visconde de Abaeté. Aos que 
safam, o Pe. Marinho presta homenagem em sua intervenção. O pedido 
de adiamento fora apresentado por Peixoto de Brito, dado o fato que 
a Câmara não conhecia oficialmente o nome dos novos titulares, nomea· 
doE aliás na véspera. O próprio Peixoto de Brito, depois das muitas 
discussões, retira o requerimento, e o orçamento entra enfim em 3.ª 
discussão (Anais, Ili, 263). Com a nomeação de Limpo de Abreu, o 
Pe. Muniz Tavares assume a presidência interina da Câmara. O or-
çamento, com algumas emendas, é aprovado na sessão de 3 de junho 
(Anais, III, 345). 

No dia 27 de maio demitiram-se os ministros Jerônimo Francisco 
Coelho, Ernesto Ferreira França e Manuel Antônio Galvão, os dois pri-
meiros por terem desmerecido a confiança da Câmara, votando contra 
um projeto eleitoral da maioria e o terceiro por solidariedade aos dois 
colegas. 

O novo Gabinete, de 2 de maio de 1846, é praticamente chefia. 
do por Holanda Cavalcante, visconde de Albuquerque. 
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FRANCISCO MUNIZ TAVARES45/40 

Como presidente em exercício (Limpo de Abreu, presidente pas-
sara a ministro), apresenta o parecer da mesa regulando a presença dos 
ministros na Câmara, em lugar especial, podendo tomar parte nas dis-
cussões posto que não fossem deputados. Dá várias providências sobre a 
participação dos ministros no debate. Este parecer representa um pas-
so importante para o aperfeiçoamento do parlamentarismo. 

3 de junho de 1845, t. l, p. 347. 

N.&C. 

O parlamentarismo não está estabelecido na Constituição de 1824; 
pelo contrário ela dá ao imperador plena liberdade de escolha dos mi· 
nistros, sem levar em conta a manifestação do Parlamento. Foram os 
deputados que lentamente foram compondo um sistema influenciado 
pela Inglaterra, peça por peça, até limitar a escolha do Gabinete ao âm-
bito do grupo dominante na Câmara (as leis não falam em "partido"). 
A ação dos ministros dentro da Câmara vai ser daí por diante regula-
da por essa resolução. 

45/41 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Como um dos signatários do parecer em discussão, expõe as razões 
que o moveram a isto. Concorda com a idéia de que os ministros da 
Coroa tenham assento na Câmara, porque podem trazer informações úteis 
aos debates. A oposição não foi injusta insinuando intenções de subser-
viência e de bajulação aos ministros: 

"[ ... ] nós apoiamos o atual Ministério porque vemos 
que vai marchando na conformidade da Constituição e das 
leis, mas se ele ousasse deportar, já não digo senadores ou 
pessoas de alta consideração, mas pessoas ainda as mais ín 
fimas do povo, sem as formalidades das leis; se soubéssemos 
que ele mandava confiscar bens; que permitia a uma solda-
desca desenfreada saquear casas de inermes cidadãos, veriam 
os nobres deputados como de todos estes bancos surgiriam 
vozes uníssonas para reprovar semelhantes atos (muitos apoia-
dos). Retumbariam nesta sala gritos de guerra, e de guerra 
cruel; negar-se-ia a esse Ministério pão e água" (muitos apoia· 
dos). 

Julga mesmo imiteis as formalidades para a recepção dos minis-
tros à porta da Câmara: 
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"A rabugem das etiquetas só assenta bem na velha Ale-
manha, nunca no Brasil!! [ ... ] A causa pública pode ganhar 
oom estes artigos regimentais. " 

6 de junho de 1845, t. III, p. 393. 

N.&C. 

Em discussão um parecer reformando o regimento da Câmara, e 
atribuindo aos ministros da Coroa o direito de ter assento na Casa. O 
parecer é aprovado com emendas (Anais, III, 401). 

<J.5/42 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Lê um parecer das Comissões Eclesiástica e de Constituição sobre 
os padres lazaristas do Colégio do Caraça. Os padres queixam-se da falta 
de companheiros que os ajudem no mister de catequistas. 

Pedem que, apesar dos arts. 79 e 80 do Código Criminal, 
continuem a obedecer ao superior geral de Paris, "em ordem 
a estabelecer o vínculo que a ele os ligava e que atualmen. 
te supõem dissolvido, na esperança de que assim ele, deixan-
do de os considerar cismáticos, lhes envie cooperadores de que 
necessitam para restaurar a sua decadente corporação". 

As Comissões reconhecem os serviços da Congregação da 
Missão, mas "não podem convir na dispensa pedida (de ter 
chefe no estrangeiro) porque importa um privilégio que 
será odioso às mais congregações religiosas que de longa data 
tantos serviços têm prestado à religião e ao país, as quais, 
tendo os seus gerais em Roma, estão em comunicação com 
eles, sem contudo postergarem as lei do país, pois que, não 
só não executam as suas determinações sem o Praz-me impe-
rial, mas ainda há em todas elas superiores nacionais que 
as governam com total independência em tudo que diz res-
peito ao seu bem-estar local e são por elas eleitos em con-
formidade de suas regras. Do mesmo modo podem proce-
der os suplicantes que certamente não estarão inibidos de re-
querer ao Governo licença para obterem do seu geral aque-
las graças de que precisarem ou as medidas que forem con-
ducentes ao fim da sua conservação e aumento, contanto que 
sejam sujeitas ao exame do Governo e dele obtenham o placet 
para se poderem executar. Esta prática que as Comissões in-
dicam não constitui um direito novo no país com prejuízo 
e quebra de sua dignidade, pois que está em uso e sempre es-
teve; e demais tem em seu favor o exemplo de nações anti-
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quíssimas e mui ciosas de seu foro que permitem em seu seio 
congregações relig.iosas com superiores gerais estrangeiros, me-
diante, porém, as c'ondições de terem essas congregações su-
periores locais nacionais, que as dirijam livremente segundo o 
espírito das regras· ,de seus institutos e de fazerem placitar 
pelos seus governos quaisquer decisões ou medidas emanadas 
desses superiores estrangeiros. 

"Mais do que isso, julgam as Comissões que se não pode 
permitir aos suplicantes; e a paridade que fazem como ar-
gumento principal· entre eles com o seu geral e os mais ci· 
dadãos brasileiros em comunhão com a Santa Sé apostólica 
não lhes pode valer. Tal é a índole de cristianismo que não 
se pode ser membro da Igreja sem reconhecer a supremacia 
do soberano Pontífice, a quem Jesus Cristo constituiu chefe 
visível da sua Igreja, e cabeça da mesma para tirar-se toda 
a ocasião de cisma; e no entanto os brasileiros não podem 
recorrer à autoridade da Santa Sé sem licença expressa do 
seu Governo, e· nem as graças que dela derivam em favor dos 
mesmos são jamais executadas sem serem apresentadas ao Go-
verno imperial e por ele placitadas. E se assim se procede a 
respeito da Santa Sé apostólica, sem que por isso os brasilei-
ros sejam suspeitos de cisma, e nem 05 mais povos católicos 
que observam este direito, como permitir a uma porção de 
brasileiros que obedeça a um superior estrangeiro indepen. 
dente de todos os trâmites estabelecidos pelas leis do seu país 
e sem que o seu governo fique ao fato da qualidade de obe-
diência que prestam e das determinações desses superiores que 
podem mui bem ir de. encontro às leis do país e aos costumes 
e disciplina da Igreja brasileira, do que resultarão graves con-
flitos em detrimento da paz e da tranqüilidade que devem 
reinar na mesma Igreja e no Estado? 

"Portanto concluem as Comissões que se defira aos su-
plicantes declarando-lhes que requeiram ao Governo, na for. 
ma das leis, licença para alcançarem do seu superior geral o 
que precisarem, sempre que as suas circunstâncias ou as suas 
necessidades os puserem ha dependência do referido superior 
geral, sujeitando depois ao ·exame e placet do Governo impe-
rial, tudo o que em seu favor emanar do mesmo seu superior 
geral." Paço da Câmara dos Deputados, 25 de junho de 
1845. 

25 de junho de 1845, t. 1, p. 639-640. 
N.&C. 

Assinado por Francisco Muniz Tavares, pelo Padre José Antônio 
Marinho, por D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo cape-
lão-mor e por Urbano Sabino Pessoa de Melo. 
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Dois monsenhores e um bispo aderem solenemente ao placet contra 
o qual sempre protestou a Santa Sé! Sinal de que Mons. Tavares não 
havia abandonado o regalismo e D. Manuel persistia nas mesmas dou-
trinas de seu Compêndio de Teologia Moral (1837) e que repetiria em 
seu Direito eclesiástico que publicaria em 1857-59 (3 vols. ), ambos in· 
cluídos no Index "donec corrigatur" 

Imediatamente após a Independência começou-se um movimento no 
sentido de impedir que as ordens religiosas ficassem subordinadas a su-
periores no estrangeiro. Foi fácil aos beneditinos, dada a constituição 
c.elular da ordem, organizando logo a Congregação Beneditina Brasi-
leira, destacar-se da portuguesa. 

Para as outras ordens a autonomização era mais difícil fora da sub-
missão ao placet. 

Nas instruções expedidas a Monsenhor Francisco Correia Vidigal, 
enviado à Santa Sé para obter o reconhecimento do Império e firmar 
uma concordata em 1824, - verdadeira suma dos princípios das rela-
ções entre os religiosos e os superiores no estrangeiro, o assunto é abor-
dado. Diz o importante documento: "Havendo neste Estado alguns con-
ventos de monges e frades que estão unidos a Portugal por bulas, por 
maneira que as eleições dos prelados se fazem naquele reino pelo Ge-
ral e congregações ali existentes, e não podendo continuar este uso por-
que não é justo nem possível que tenham súditos de Portugal mando e 
poderio sobre os deste Império, V. Ilustríssima procurará conseguir que 
se extinga esta prática, ficando determinado que as eleições e mais eco-
nomias e administração dos conventos de semelhante natureza se faça 
de ora em diante neste país independente da autoridade dos prelados 
e congregações de Portugal. Nestas circunstâncias estão os monges bene-
ditinos e nos conventos de sua dependência, e os carmelitas e capuchos 
do Maranhão, devendo todavia ser a decisão geral para todos que em 
tais circunstâncias estiverem em todo o Brasil" (43). 

Em virtude desse princípio, por aviso de 30 de julho de 1828, foi 
vedado aos carmelitas descalços da Bahia a obediência aos prelados maio-
res em Portugal. Um rescrito da Santa Sé, de 9 de janeiro de 1830, des-
ligou realmente a ordem carmelitana descalça baiana da obediência da 
província de S. Filipe em Portugal. A ordem, aliás, foi extinta em 25 
de agosto de 1831. 

Os agostinianos da mesma Província ela Bahia foram também ex· 
tintos bem com os oratorianos de Pernambuco e Bahia, os capuchinhos 
de Pernambuco, os carmelitas calçados de Sergipe. 

Evitar a subordinação dos religiosos brasileiros às autoridades por-
tuguesas era natural no momento. Mas o que as instruções não encara· 
vam era o problema da chefia geral das ordens e congregações, quer em 

(43) Arquivo Diplomático da Independência. Rio de Janeiro. M.R.E. 1922. III, 
p. 308. 
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Roma, quer em outros países, como era o caso dos lazaristas. Impunha 
a todos o controle da placitação. 

O art. 79 do Código Criminal do Império (1830) considerava cri· 
me: "Reconhecer, o que for cidadão brasileiro, superior fora do Impé-
rio, prestando-lhe efetiva obediência, penas - de prisão por quatro a 
dezesseis meses." E o art. 80 ainda era mais violento: "Se este crime for 
cometido por corporação será esta dissolvida; e se os seus membros se 
tornarem a reunir debaixo da mesma ou diversa denominação, com a 
mesma ou diversas regras, pena: aos chefes, de prisão, por dois a oito 
anos; aos outros membros, por oito meses a três anos." 

Os lazaristas estavam estabelecidos no Caraça desde D. João VI que 
lhes cedera a hermida herdada do irmão Lourenço, misterioso persona-
gem que promovera a construção de uma capela e abrigo para romei-
ros. Mas os lazaristas, padres da Congregação da Missão, tinham sua 
chefia fora do país. Desligando-se dela, não obteriam os auxílios para 
a obra cultural que empreendiam. Mas pelo Código Penal e pelo em· 
prego do placet, eles não podiam receber novos auxílios, nem novos pa. 
dres de autoridades estrangeiras. Pedem que uma lei abra exceção para 
o caso deles. Mas os preconceitos regalistas criavam um impasse. Até 
o bispo do Rio, D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, Mons. 
Muniz Tavares, que tanto mudara de atitude na Europa e o próprio 
Padre Marinho não ousam enfrentar a máquina regalista. 

45/43 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Coerente com seus princípios, não concorda com a opinião que tem 
prevalecido, 

"de que uma vez que se apresenta na Câmara uma sentença 
do Poder Judiciário, nada mais cumpre fazer que decretar os 
fundos pedidos para pagamento dessa sentença [ ... ]" 

É à Câmara que compete marcar os fundos precisos para pagamento 
das dívidas do Estado, não ao Poder Judiciário. Uma leitura sumária 
dos volumosos autos o leva a opor-se ao pagamento. Os comprovantes 
dos bois vendidos são assinados pelo próprio solicitante, tanto mais que 
na época havia grupos insubordinados que requisitavam gado sem ne· 
nhuma autorização do Governo. Não se pode dar crédito a testemunhas 
que avaliaram de vista o rebanho de Anajatuva. Foi baseada em elemen· 
tos tão imprecisos que a Relação, após transação com as partes, calculou 
o número de bois a serem indenizados, e fixou seu preço a 20$000 por 
cabeça, quando em Minas Gerais não custavam mais que 7$000. Não 
está insultando o Judiciário, com essas críticas, mas cumprindo sua mis· 
são de deputado. Apresenta pois requerimento: 
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"que volte o processo à Comissão de Justiça Civil, a fim de 
que, examinando-o e a legislação pátria, declare se por ven-
tura estão esgotados todos os recursos permitidos pelas leis." 

2 de julho de 1845, t. IV, p. 17-20. 

N.&C. 

Por incrível que pareça, tratava-se da indenização de uma dívida cuja 
discussão rolava na Câmara desde 1823! Dívida de 144:900$000 pelo for· 
necimento de 7 .245 bois para a sustentação do exército que pugnou pela 
independência do Brasil na Província do Maranhão. O parecer da Co-
missão fora favorável ao pagamento. O requerimento do Pe. Marinho 
é rejeitado na sessão de 4 de julho (Anais, IV, 40). Continua a dis-
cussão da resolução. Curioso que o Pe. Marinho, como liberal, se opo· 
nha a um princípio tão salutar como o de considerar o Governo obri-
gado a pagar uma dívida reconhecida, em última instância, pelo J udi-
ciário. O Pe. Marinho voltará a insistir em sua tese, na sessão de 4 
de julho. O parecer da Comissão é rejeitado (Anais, IV, 67). 

45/44 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Considera o caso um verdadeiro escândalo: 

"é de lamentar que na Igreja brasiliana tivesse tido lugar 
essa inovação". Conforme 1s cânones do Concílio de Tren· 
to, os párocos não podem ter licença de se ausentarem de suas 
paróquias por mais de dois meses: "E o que é que fez a As-
sembléia provincial de S. Paulo com a lei que deu lugar ao 
requerimento de que se trata? Eu repito com dor que ela não 
quis dizer outra coisa mais do que isto: - Srs. párocos, des-
prezai o preceito divino: nós vos absolvemos desse pecado 
mortal" [... ] "finalizando o termo de tantos anos que pres-
crevemos, podereis em santo ócio desfrutar a côngrua que 
marcamos; podereis abandonar as vossas ovelhas." 

Admite que houve boas intenções na Assembléia de São Paulo, 
reconhecendo que os párocos, depois de bastantes anos de serviço, de-
viam ter alguma côngrua para irem descansar. Mas não pode compre-
ender a atitude do pároco, que, em vez de recorrer a seu bispo para 
obter dele um coadjutor, recorreu à Assembléia para obter uma apo· 
sentadoria, e conclui: 
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"Estou persuadido que a mesma Assembléia provincial de 
S. Paulo, refletindo melhor, há de por si mesma tratar de re· 
vogar essa lei; entretanto voto pelo parecer da Comissão." 

4 de julho de 1845, t. IV, p. 67-68. 
N.&C. 

O Pe. Muniz Tavares dramatiza o caso, que lhe oferece a oportu-
nidade de exibição de austeridade canônica. Fere os brios do Pe. Ma-
rinho, que retoma a palavra para se defender. 

45/45 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

O aspecto teórico do parecer é verdadeiro mas a aposenta-
doria de um pároco tem o único efeito de levar os cofres pú-
blicos a lhe pagar uma pensão correspondente à côngrua que 
ele recebia. A Comissão supôs um pároco aposentado e con-
tinuando a gozar das suas regalias. Não é o caso. 

A Câmara provincial pode decretar uma pensão, a título 
de aposentadoria a um indiv~duo, não sendo necessário re· 
correr à Assembléia Geral. 

Não lhe parece contrário ao Concílio Tridentino, nem ao Direito 
Canônico, que um padre aposentado receba pensão. O que não pode 
ser aprovado é que o pároco aposentado continue· a gozar da juris 
<lição paroquial ou das vantagens adquiridas em virtude do título co-
lativo do benefício. 

Os párocos não ~ão apenas empregados espmtuais, são 
também empregados civis, com funções civis a preencher, pelas 
quais lhes é paga a côngrua. Mas isto não é a única razão. 
Os párocos têm direito às suas côngruas por um direito de 
propriedade, que passou para as mãos ão poder temporal 
com a promessa de que este proveria à subsistência dos mi. 
nistros religiosos. Se o pároco fica impossibilitado de exer-
cer a função, pode requerer um coadjutor e continuar go-
zando de seus benefícios. No entanto, o Governo não paga 
a côngrua ao coadjutor, tornando-se impossível sua subsis-
tência. 

A lei não precisava vir à Assembléia Geral. É local e 
legal. 

Concorda em que vá à Comissão de Assembléias para exame. 

5 de julho de 1845, t. IV, p. 67-69. 
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N.&:C. 

A Assembléia de S. Paulo autorizara por lei a aposentadoria de 
párocos. O presidente a pôs em exceução. Em parecer lido a 3 de julho 
uma Comissão da Câmara entendeu não haver lei permitindo essas apo-
sentadorias e que a resolução da Assembléia paulista contrariava os pre-
ceitos do Direito Eclesiástico. Só aos bispos compete autorizar os bene· 
ficiados a estarem ausentes de suas igrejas. A lei de S. Paulo seria "uma 
novidade cismática que não deve vigorar. O parecer é assinado por 
Sousa França. M_ '\Vanderley, futuro barão de Cotegipe, e Dias da 
Mota. 

45/46 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende-se de ter proferido heresias, em face do discurso de Muniz 
Tavares. Também respeita o Concílio Tridentino. Não lhe parece, po-
rém, contrário a ele que a Igreja brasileira, filha da portuguesa, admi· 
ta que um pároco renuncie a seu benefício nas mãos de seu prelado, 
como acontece no caso, e continue a receber o pagamento da côngrua 
com o título de aposentadoria ou pensão. A argumentação de Monse-
nhor Tavares seria válida se o pároco aposentado continuasse a gozar 
ele jurisdição paroquial. Mas ele deixou de ser pároco. Resignou nas 
mãos do prelado a jurisdição espiritual e o Governo, por qualquer tí-
tulo que quiserem, continua a pagar-lhe a côngrua. Lastima que mui-
1as das leis civis estejam 

"como que em uma espécie de contradição com muitas das leis 
canônicas". Os párocos têm funções civis mas a côngrua não 
é dada como a empregados civis. Eles têm direito a ela co-
mo ministros do culto. 

Pelo nosso direi to consuetudinário o poder temporal tem 
dado licença a párocos. 

Protesta contra esta irregularidade. É atentatória da disciplina ecle-
·siástica. 

Mas, por outro lado, ao poder temporal está conhada 
a administração da Fazenda. O que tem acontecido é que, 
impossibilitando-se um pároco para suas funções, pode reque-
rer um coadjutor, e continua a gozar as vantagens do título 
colativo. Acontece que o Governo não quer pagar a côn-
grua ao substituto, ao coadjutor ou ao pároco encomendado. 
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Entende que só deve pagar o que está em exerc1c10 efetivo. Don-
de, o pároco impossibilitado de curar fica privado de meios de subsis-
tência. Na sua província é assim. Não estando em exerdcio, o pároco 
não recebe a côngrua. Se não tivesse visto os atestados do bispo de São 
Paulo, abonando os serviços e a probidade do pároco, rejeitaria a apo-
sentadoria. Mas da rejeição vai resultar que ele vai ficar sem meios 
porque a paróquia já está provida. 

O pároco tem cada vez mais o caráter cívil. "Acabou-se 
com o privilégio do foro porque veio esse espírito vertigino-
so de perseguição ao clero. Assentou-se que os militares têm 
um foro e os eclesiásticos não o devem ter." "É o poder tem-
poral que tem obrigação de pagar as côngruas", pois. 

"Não admitindo que se possa aposentar um pároco, não 
posso deixar de admitir que, quando há mútuo acordo en-
tre o poder temporal e a autoridade eclesiástica, a aquiescên-
cia do pároco que resigna o benefício, poder-se-á, a título 
de aposentadoria, conceder uma côngrua". 

Reconhece que há sérios problemas em matéria de legislação a res-
peito de párocos. 

O poder temporal é quem lhes manda passar o título de 
colação, e vai abusando horrivelmente; porque "não admito 
que o poder temporal, quando lhe é submetida uma pro-
posta, por sua autoridade, diga: - Não quero que se apre-
sente título de apresentação a esse pároco. Sacerdotes habili-
tados, admitidos a concurso, apresentados pelos prelados têm 
sido repelidos pelo Governo. " 

Sem admitir o direito de aposentadoria dos párocos, admite casos 
em que um deles fique incapaz para o serviço da Igreja e, com o placet 
do prelado, o poder temporal lhe assegure decente subsistência. 

Admite que o parecer vá à Comissão de Assembléias provinciais 
para propor a revogação da lei. l\fas é contra o indeferimento pedido 
de aposentado. 

6 de julho de 1845, t. IV, p. 69. 
N.&C. 

O princípio de que os párocos são funcionários c1v1s pers1stm. Os 
avisos de 4.VI.1832 e 24.VIIl.1859, de 4 e IO de agosto de 1869 decla. 
ra-os "empregados públicos e como tais sujeitos ao art. 137 do Cód. 
Criminal quando se ausentam sem licença". (O art. em questão reza: 
"Arrogar-se e efetivamente exercer sem direito ou motivo legítimo qual· 
quer emprego ou função pública". "Penas - de prisão por um mês a 
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três anos e de multa igual ao dobro do ordenado e mais vencimen-
tos que tiver recebido.") 

As côngruas eram pagas pelos cofres gerais (aviso de 8 de março 
de 1849). Podem ser dispensados da residência por tempo limitado pe· 
los bispos, mas sem a côngrua, que os agraciados podem requerer à com· 
petente autoridade, devendo, em todo o caso, serem tais dispensas apre· 
sentadas ao poder civil, sob pena de serem responsabilizados (aviso de 
18-IV-1844. Av. 17-1-1851) (44). 

Procedendo-se à votação, verifica-se que não há Casa. O presidente 
declara encerrada a discussão . 

4.5/47 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Defende o projeto da criação de um curso de ciências eclesiásticas no 
Seminário de S. José, projeto atacado agora pelo nobre deputado Sousa 
Franco, que faz o papel do "diabolus in rota", como nas causas 
de canonização. 

É estranho que possa haver dúvida sobre a utilidade de 
tal projeto: "Sei que a dúvida é necessária para maior realce 
da verdade; mas sei também que o ceticismo é um desgosto 
do espírito a quem nada interessa; é, na frase de um céle· 
bre escritor, um forte levantado pelo orgulho sobre as fron· 
teiras da ciência e da ignorância." Entretanto não se ata· 
ca o projeto pelo lado de sua utilidade, mas pelo lado da 
economia: "ninguém mais do que eu ama a economia, e co-
nhece que ela é indispensável; mas não amo de certo a eco-
nomia mesquinha, e sim a economia ilustrada, a economia 
que comanda despesas para o aumento dos capitais, despesas 
produtivas." É o caso da despesa na criação do curso propos-
to pelo projeto "nenhum brasileiro em boa-fé desejará que 
seu clero seja ignorante e estúpido: faço alta idéia dos bra· 
sileiros, e muito principalmente desta Câmara. Ora, se são 
estes os sentimentos que todos têm, não merecerá a pena que 
se faça esta despesa com a criação de escolas, onde o clero 
possa ser melhor instruído, senhores?" 

Lembra a exigência canônica de que 

"ninguém seja promovido ao episcopado sem uma !áurea 
doutoral". No Brasil, por falta de um curso superior, os bis-

(44) As indicações das leis e avisos são tiradas do livro de MANUEL DE C: '.l.MPOS 
PORTO. Repertório da legislação eclesidstica desde 1500 até 1874. Rio, Gamia-, 1875. 
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pos eleitos devem obter dispensa dessa exigência. "É inde-
cente, é vergonhoso!" 

Dá exemplos das universidades que visitou na Europa, Berlim, Leip-
zig, Paris, onde florescem os estudos teológicos, como baluartes contra as 
heresias, e acrescenta: 

"Na América espanhola há estudos teológicos e desgra-
çadamente até hoje entre nós não há escolas que dêem o 
grau de doutor em teologia; e há de permanecer ainda um 
tal estado de coisas? É a vergonha das vergonhas, é a maior 
das vergonhas, é a maior das misérias; deve cessar quanto 
antes." Já existem no Brasil duas academias de Direito para 
formar juízes e duas de Medicina, para formar médicos. Os 
padres são também juízes das consciências e médicos das al-
mas, e não têm uma academia superior onde se formarem. 
Os seminários não bastam para isto porque só ensinam os ru-
dimentos e não conferem graus. 

Defende pois o projeto, reservando a questão dos ordenados para 
f.erem enquadrados dentro das possibilidades das nossas finanças, e con-
clui: 

"criando-se a universidade no Rio de Janeiro pode este ra-
mo unir-se a ela e assim ficará, como as demais universida-
des, com todos os estudos que são necessários." 

7 de julho de 1845, t. IV, p. 77-78. 

N.&C. 

A intenção do Pe. Muniz Tavares é toda dirigida contra a argu-
mentação levantada por Sousa Franco, que volta logo a defender sua 
posição: "Há tanta exageração na crença da imoralidade e ignorância 
do clero brasileiro como na esperança de que a instituição as virá des-
truir. Muitos sacerdotes vejo ei.1 de instrução no Império e nas aulas 
atuais." Prefere cuidar dos seminários. A Academia atingirá muito pou-
cos. Confia mais no novo clero que no atual. O projeto tem feitura 
de obra com fins mundanos. 

Pelas palavras finais do Pe. Tavares, pode-se ver como já estava pre-
sente a idéia da criação de uma universidade no Rio de Janeiro. O pro-
jeto fora apresentado na sessão de 8 de fevereiro, por D. Manuel do 
Monte Rodrigues de Araújo (Anais, 1, 517-519). 
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45/48 JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 

Apesar de adoentado, dirá algo em defesa do projeto que assinara 
aliás como membro da Comissão de Instrução Pública. Lembra que o 
projeto já passou em l.ª discussão, onde, depois de longos debates, foi 
já reconhecida a sua utilidade. 

É pois matéria vencida que as objeções do nobre depu-
tado só vieram a confirmar. Diz ele, que o curso beneficia-
rá apenas uma meia dúzia de eclesiásticos: "Eu, pelo contrá-
rio, digo que, fundado ele na forma do projeto, dará mestres, 
dará fontes de ciências eclesiásticas para todas as províncias 
do Brasil, por isso que essa meia dúzia que se forma neste 
curso teológico produzirá centenas de professores e de homens 
hábeis, que espalhem as ciências pelos ministros da religião, 
e assim concorram a dilatar a civilização e a instrução do 
povo." Por outro lado, o estado eclesiástico, que tanto co-
laborou para o estabelecimento, no Brasil, do sistema consti-
tucional representativo, bem pouco contemplado tem sido por 
esse sistema. Um clero melhor formado será um instrumento 
de maior moralização do povo: "Quem ignora que a civili-
zação no Brasil foi levada de suas praias ao centro dos de-
sertos pelas virtudes e sabedoria dos primeiros missionários 
que assim puderam trazer ao grêmio da nossa sociabilidade 
infinitos indígenas que pouco se distinguiam dos brutos?" 
Não tem nenhum fundamento a afirmação de que se trata 
de um estabelecimento puramente mundano. 

Conclui portanto que, já vencida a questão da utilidade da cria-
ção do curso, se passe à discussão dos outros artigos do projeto. 

7 de julho de 1845, t. IV, p. 79-80. 

N.&C. 

O Cônego Barbosa é rebatido por Ferraz. O clero não é tão igno-
rante como disseram os padres que o antecederam. A ele se deve a ins.. 
trução que temos. A ciência estava monopolizada nos claustros. Te-
mos grandes bispos. A discussão é adiada pela hora. O projeto volta a 
8 de julho. É criticado por Nunes Machado e defendido por D. Ma-
nuel de Assis Mascarenhas: "A grande maioria do clero brasileiro é igno-
rante e imoral." "Os fatos todos os dias o provam". "Não quer dizer 
que no país não existam clérigos morais, virtuosos e instruídos." 
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45/49 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Repele as ironias e msmuações que acabam de lhe ser feitas, mos-
trando a disparidade dos casos. Assim o argumento ad hominem, volta-
se aqui contra quem o empregou. 

Como se trata de indagar de uma sentença que autoriza um paga-
mento, e tem plena convicção que sempre que uma sentença do Poder 
Judiciário vier à Câmara, e esta entender que a Fazenda Pública foi mal 
condenada, pode deixar de mandar fazer o pagamento, vota pelo adia-
mento, para que a Comissão diga se estão esgotadas todas as formalida-
des legais, se a sentença é justa, porque então votará pelos fundos. 

11 de junho de 1845, t. IV, p. 126. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução de 1840 autorizando o Governo a pagar a 
Manuel Joaquim de Sant'Ana a quantia de 166$700, valor da sentença 
por este obtida contra a Fazenda Pública. O deputado João José de Oli-
veira Junqueira usa das mesmas palavras usadas, em caso parecido, pelo 
Pe. Marinho para pedir adiamento, e o deputado João Maurício Wan-
derley, imitando o Pe. Marinho, com risadas gerais da Câmara, apóia o 
adiamento notando ironicamente que se tratava de assunto muito im-
portante, isto é, de 166 mil-réis, e espera que as "sentinelas vigilantes 
que estão à porta do tesouro" não abandonem o seu posto, e aprovem o 
adiamento. Nunes Machado intervém protestando com energia por se 
tratarem "negócios sérios em ar de chufa" e se pedir o adiamento por 
despeito contra o Pe. Marinho que argumentara do mesmo modo no 
caso da dívida a ser paga pelos bois de Caetano José da Silva, do Mara-
nhão. Junqueira defende-se dizendo ter utilizado um argumento ad ho-
minem. O Pe. Marinho não teve fineza na resposta; precipita-se na 
grandiloqüência para demonstrar que não havia paridade entre este pe-
dido de adiamento e o que solicitara a propósito do caso do Maranhão. 
O adiamento é rejeitado. 

45/50 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Uma da grandes necessidades do Brasil é a colonização. Chega à 
Câmara um projeto de colonização e com surpresa vê que os deputados, 
em vez de apresentarem emendas 

"para facilitar a empresa e garantir aos brasileiros seus me-
lhores direitos", opõem-se genericamente à idéia de coloni-
zação. "As Comissões reunidas tiveram de considerar um con· 
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trato celebrado entre o Governo e a companhia, e que as Co-
missões julgaram conveniente e indispensável manter tanto 
quanto fosse possível a palavra do Governo, a fim de que se 
não comprometa na Europa nos futuros contratos, a fim que 
não seja desacreditada na nascença uma empresa desta or-
dem, que, no meu entender e no de todos os brasileiros que 
desejam a prosperidade do seu país, tenderá sem dúvida ne-
nhuma a seu engrandecimento futuro." Neste intuito, as 
<::o:wissões modificaram o projeto inicial e julgaram "que 
não era político, nem mesmo conveniente fazer em uma só 
província toda a concessão que o Governo tinha feito à com-
panhia, entendendo que o interesse público era melhor consul-
tado dividindo-se a concessão por quatro províncias distintas 
em partes iguais." As 4 províncias contempladas não incluem 
a de Minas, porque era necessário atentar tambéi;n aos int~ 
resses da companhia colonizadora. Não é verdade que o pro-
jeto, concedendo terras devolutas a estrangeiros, prejudica 
aos brasileiros: "qualquer brasileiro que queira apossar-se 
de terras devolutas, o pode fazer, pode fazer aí a sua pro-
priedade." Acontece que "os nossos patrícios pela maior par-
te entendem que não se pode viver neste mundo senão de 
empregos públicos." Ou então não querem sair do torrão 
onde nasceram. "Faltam-nos terras no Brasil, senhores? Não. 
Faltam-nos braços, e o fim do projeto é suprir esta falta." As 
objeções feitas ao projeto são contraproducentes. "Não me 
persuado que a nossa população seja tal, que, por maior que 
seja a fecundidade brasileira, seja possível ainda por algu-
mas centenas de anos povoar todo o nosso território (apoia-
dos). Desgraçadamente não tenho esta convicção. Eu o de-
claro francamente: a minha convicção mais robusta é que sem 
estrangeiros, sem promover com todas as nossas forças a co-
lonização no nosso país em grande escala, nem o Brasil pode 
ser convenientemente povoado, nem seus imensos recursos se-
rão, como cumpre, desenvolvidos." É injusta a acusação de 
que o projeto permitirá a espoliação dos brasileiros em fa-
vor de estrangeiros, de vez que expressamente destina à co-
lonização apenas terras devolutas. 

Responde também à objeção segundo a qual o projeto dava aos co-
lonizadores o direito da exploração ela mineração, com prejuízo elos bra-
sileiros. Aduz, a respeito, algumas informações sobre a legislação dia-
mantífera. Quanto à propriedade da terra, lembra que a questão é pre-
venida no próprio regimento da companhia, pelo qual os colonos, den-
tro de certas condições, tornar-se-ão proprietários da terra. Não julga 
também exagerada a concessão de 400 léguas quadradas. Termina in-
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sistindo com os deputados que não transformem um projeto de tanta uti-
lidade pública numa oportunidade para fazer uma mesquinha oposição 
política: 

"Não façam oposição tão desesperada, não digam que os 
brasileiros não têm 7 palmos de terra para se sepultarem, por-
que se os não têm é porque não querem." 

15 de julho de 1845, L IV. p. 189-192. 
N.&:C. 

Em discussão um projeto de colonização belga, na redação <le cujo 
texto participara o próprio Pe. Marinho. O texto do projeto na íntegra 
consta dos Anais, IV, 40 e ss. O art. 1.0 do projeto já fora aprovado, 
concedendo à Companhia Belga-Brasileira o direito de criar estabeleci-
mentos de agricultura, indústria e mineração nas Províncias <lo Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Estava cm discus-
são o art. 29 definindo os direitos, aliás muito amplos, conferidos à 
companhia (Anais, IV, 41). O Pe. Marinho responde diretamente a Al-
vares Machado, deputado por São Paulo, que se opõe tenazmente ao 
projeto, comparando-o a uma epidemia de cholera-morbus. Na sessão de 
18 de julho, é aprovado um requerimento de Sousa Franco pedindo 
adiamento da discussão, para que se envie o projeto a uma Comissão ad 
hoc, a fim de dar-lhe uma nova formulação integrando as emendas apre-
sentadas. 

45/51 JOSÉ ANTONIO :MARINHO 

Defende o parecer sobre os lazaristas do Colégio do Caraça que pe-
dem para corresponder-se com o superior francês. (Os padres eram por-
tugueses, mas a chefia era em França). A propósito, defende os jesuítas 
das violentas referências feitas por Gabriel Rodrigues dos Santos. 

Começa lamentando o número reduzido de padres na legislatura. 
A rigor tinham sido eleitos nove. Mas os do Ceará ainda não haviam to-
mado posse. O padre Lopes Gama, de Alagoas, tampouco. Restavam, 
além do orador, o bispo do Rio, Mons. Muniz Tavares, o Cônego Ja-
nuário Barbosa, bem doente, e o Pe. Albuquerque e Melo_ 

"Parece que estamos próximos do martírio" (risadas) . 
"Chamem-me ultramontano, vistam-me mesmo com a roupeta 
jesuítica, não me acobardarei." "Não deixarei passar argu-
mentos impróprios de serem apresentados por legisladores que, 
quando entram na Casa, dão o juramento de sustentar a reli-
gião católica apostólica e romana". 
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Em vez de atacar os princípios do parecer o deputado antecedente de-
blaterara contra os jesuítas, envenenadores de Eugênio Sue! Desconhece 
a congregação de São Vicente de Paulo. Chamou o ridículo sobre os ho· 
roens da maior consideração. 

Informa ao seu opositor: 

A congregação de S. Vicente de Paulo não é de jesuítas; 
acha-se estabelecida em França, em todos os países e não pode 
ser repelida no Brasil. 

Se não sabe o que é a congregação, indague de seus discípulos, entre 
os quais o orador se orgulha de figurar. No sólio do Pará está um dis-
cípulo do Caraça. (D. José Afonso de Morais Torres, carioca, bispo 
do Pará de 1844 a 1858). 

"Vá aos sertões da minha província, cujos filhos esta-
riam condenados a nem saberem as primeiras letras e que 
entretanto são hoje educados nos primeiros rudimentos das 
artes e mesmo das ciências, e assim se formam cidadãos úteis 
para servirem ao seu país". 

Obtém o apoio de Fenaz, líder da oposição: "Apoiado! Quase toda 
a Província de Minas!" 

Continua o Pe. Marinho: 

"Vá por toda a Província de Minas e pergunte-o a famí. 
lias reconciliadas, às consciências tranqüilas, à moralidade 
pública plantada pelos membros dela como verdadeiros após-
tolos do Evangelho (apoiados), sem hipocrisia, sem fanatis-
mo (apoiados)". "Pergunte aos milhares de discípulos [ ... ] 
que serão unânimes em atestar que a educação dada nos seus 
colégios é a mais conveniente possível a qualquer sociedade 
bem organizada. " 

Aparte de D. Manuel: "Muito bem! Assim, meu cônego" 
(risadas). 

Nota que as cinzas de S. Vicente de Paulo foram as únicas respei-
tadas na revolução francesa. 

Foi o fundador dos lazaristas e das irmãs de caridade. Se 
o preopinante diz que sabe tudo isso, por que pôs em dúvida 
e quis trazer à baila os jesuítas, que nada têm que ver com 
o caso? 

Os países da Europa mais ciosos da independência re-
quisitam as irmãs de caridade. 
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Faz um resumo da fundação do colégio por D. João VI ao receber 
o legado do ermitão Lourenço. O orador foi testemunha dos primeiros 
trabalhos. 

Cobravam-se 5$rs por mês. Em breve tinham 150 alu-
nos de todas as províncias. O sacrifício ãos padres foi imen-
so. As vezes privavam-se da comida para manter o colégio. 
Além disso faziam excursões pela província espalhando dou-
trina e cultora . 

Protesta contra a afirmação de que a congregação não tem preen-
chido seus fins . 

Têm, pelo contrário, catequizado, missionado e instruí-
do. Não se limitavam às cidades. Internavam-se pelo sertão. 
Não podiam espalhar-se mais pela falta de membros. Funda-
ram outro colégio em Congonhas, com mais de cem alunos. 

O dep. Manuel de Melo Franco diz: "Duzentos". 
Mas faltam operários. É isso que eles pedem e isso que se 

quer negar. Provam seus serviços imensos, provam que coope· 
raram para o progresso e para a paz, pedem mais auxiliares e 
põem-se em dúvida as suas afirmações! Mas o superior de Paris 
exige o nexo entre a fundação e os membros dela. Pergun-
ta o preopinante por quê? Responde: para os padres é indis-
pensável. Não querem ser cismáticos para com aquele que 
na terra representa o fundador da congregação. Esta obe-
diência é crime pelo Código Criminal de 1830? A Comissão 
no parecer procurou responder. Mas o preopinante, seguin-
do a lição do romancista Eugênio Sue, entendeu que sim por-
que os jesuítas são envenenadores. 

É verdade que os padres não requereram curialmente. O 
Código proíbe obediência a um superior fora do Império. 
Eles deveriam ter requerido a declaração de que não se apli-
cava a eles o artigo, e não uma dispensa do Código, valendo-
se o aforismo odia sunt restringenda. 

A Comissão entendeu que a proibição do Código proibia 
somente "que uma corporação reconhecesse um superior es-
trangeiro que tivesse sobre ela uma imediata ação, ação sobre 
pessoas, sobre os membros da corporação e sobre a proprie-
dade, podendo distribuir os membros da corporação à von-
tade e também de alguma sorte influir ou administrar as pro-
priedades da corporação." "Esta dispensa não deveria ser 
dada à congregação de S. Vicente de Paulo [ ...] importaria a 
revogação da disposição de uma lei que acredito útil e con-
veniente. 
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Ninguém conhece a corporação. Confunde-se com os je-
suítas. Como é triste ver desconhecidos os benefícios! Não é 
verdade que o que eles fazem possa ser feito pelas nossas es-
colas. Nos colégios deles não se estudam somente letras e 
ciências. Há uma educação religiosa e moral que não é fá-
cil encontrar. Abrem-se colégios por toda parte. Ninguém 
pergunta quem são os professores. Mas estes padres podem 
ser jesuítas disfarçados [ ... ] 

Não precisamos de catequistas franceses? Ao contrário. 
Precisamos muito. Dão-se pensões e prêmios a velhos pro-
fessores. Aos beneméritos padres do Caraça, nada! 

A Congregação não só tem preenchido, mas excediclo a 
sua missão. "Sou testemunha ocular [... ] e nesta Casa mui-
tos estarão prontos a dar testemunho." Tinha por fim esta-
belecer um colégio na serra do Caraça. Estabeleceu três. Um 
deles está fechado por falta de padres. Eis o motivo deste pe-
dido. Os padres se desdobram em atividade. 

Quanto aos jesuítas, "é preciso que os homens ilustrados, 
que os legisladores de uma nação não sejam tão fáceis em 
admitir todos os boatos que inimigos apaixonados, ou mes-
mo a ignorância podem ter propalado. Eu não tomo a de-
fesa, mas peço aos nobres deputados que sejam um pouco 
mais cautelosos em admitir acusações tão graves, quando não 
podem apresentar provas convincentes de fatos honrosos." 

Chama a atenção da contradição dos deputados. 

"Na lei sobre a colonização admitem que os 1m1grantes 
que não pertencem a outro culto poderão ter superiores es-
trangeiros, poderão reconhecer uma autoridade em qualquer 
parte do mundo. Mas os católicos não têm essa faculdade." 

Lê o artigo sobre a lei de colonização que admite os pastores desde 
que 

"se apresentem munidos do exeat de seus prelados e obtenham 
do Governo a necessária licença." Mas aos lazaristas não se 
permite o mesmo porque pertencem à religião do Estado! 
A religião católica não tira de sua posição senão persegui-
ção. Os protestantes podem instituir corporações, ninguém 
lhes pergunta nada. Os muçulmanos podem prestar obediên-
cia ao grão-senhor de Constantinopla, ao grão-turco. "Mas o 
católico não pode obter uma dispensa para tranqüilidade de 
consciência sem que primeiro vá depositar na Pasta do mi-
nistro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça a con-
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fissão de uma falta que ele não declararia senão diante de 
Deus: se ele necessitar de uma graça, de qualquer absolvição, 
daquelas que dependem da Santa Sé, é preciso que vá ao Mi-
nistério da Justiça dizer que cometeu um tal pecado." 

A congregação de S. Vicente de Paulo, assim como as 
irmãs de caridade, está estabelecida em quase todos os rei-
nos da Europa. Em todos obedecem ao geral. Por que mo-
tivo o Brasil fará exceção? 

17 ele julho de 1845, t. II, p. 2H-2~1J. 
N.&C. 

Talvez o discurso mais importante na legislatura sobre a situação 
da Igreja. Mons. Marinho, respeitando os princípios do regalismo, tal-
vez por política, ao lado elo bispo do Rio, suspeito de heterodoxia, 
não deixa de proclamar grande verdade. 

Aparece aqui um episódio da luta pela nacionalização das ordens e 
congregações religiosas. No próprio ato em que D. Pedro I em 1824 
concede ao Colégio de N. S. Mãe dos Homens da serra do Caraça o 
título de Imperial (D. João VI havia concedido o de Real) se acrescenta 
nma cláusula: "devendo finalmente ficar de todo independente e des-
ligado de subordinação ao superior maior da casa da congregação em 
Lisboa." 

Eis por que os padres pedem agora a submissão direta à direção ge-
ral de Paris . 

Note-se que Mons. Marinho fora ordenado no Caraça onde recebera 
sua formação humanista. Depois ensinara no colégio. deles em Con-
gonhas. 

A respeito dos padres do Caraça, congregação da missão de S. Vi-
cente de Paulo, ver as obras fundamentais de Carrato (4>). 

Curioso é que o debate sobre o requerimento dos lazaristas do Ca-
raça deu origem a um surto ele manifestações antijesuíticas. Os libe-
rais especialmente os maçons, estavam inquietos com a reconquista da 
posição de prestígio da Companhia de Jesus. O deputado por São Paulo, 
Gabriel José Rodrigues dos Santos, lente da faculdade de Direito, ao 
qual responde o Pe. Marinho, protesta contra o pedido de aumento 
de missionários que resultará da licença. Não pode permitir um supe-
rior estrangerio. Não é permitido formarem-se congregações religiosas 
sem autorização do Legislativo. Se se desse a licença, converter-se-ia essa 
missão (que tem um fim específico, a conversão dos índios) em cong-re-
gação religiosa. 

(45) JOSt FERREIRA: As Minas Gerais e as origens do Caraça, São Paulo, 1963 
(Brasiliana); Igreja, iluminismo e escolas mineiras coloniais. S. Paulo, 1968 (Brnsi-
liana); História do Colégio do Caraça. 2 vols. 1974 (mimeografado). 
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)lão deH: ~r permitido dí-;r>ensar o Código Criminal e reG;nhtu:1 
um superior francês. E~panta-;e pelo fato da Comissão reconhecer 11 ~e 
ata infração "~tá coméiluída em uma e:spécie de direito pelo fato 
[ ... J de haver outra.;, corporaçt)e<. religiosas, no Império, que reconhecem 
superior e5trange:íro." Devia concluir pedindo a cl:'>-sação do abuso O 
placet é da Constitu:ção. \Ias não ba-;ta para impedir o que se pretrn-
de. A Comissão in;;ínua r1ue a dependência de autoridade estrangeira 
se legaliza com <i aplicação do piacel ao art. 81 do Código Criminal: 
"Recorrer a autoridade estrangeira, residente dentro ou íora do Impé-
rio, sem legítima Iice:nça, para impetração de graças espirituais, distin-
çóe! ou privilégios na hierarquia ~desiástica, ou par;i autorização ('.e qu~il
quer ato religioso. Pena: prisão por trê; a no\e meses.·· O placet legi-
úmaría ª" relaç&:;. Mas a congregação da missão não pode ser gover-
nada do estrangerío mediante o 'íimpie~ placct. É preciso mais: a auto-
rização do Legislativo. A Comissão a julga ocima. Com is'óü os noso;o;; 
conventos se povoarão de religiosos e'ítrangeiros. 

É preciso definir bem ª·" relaçõei; entre a~ corporações religiosas e 
os 5<:U.'> superiore~ em Roma. .'ie >ão de simpk:, corre~pom1i:ncia, sobre 
matérias disciplinares, e'>ta:, relações podem não ser nocivas. :\fas padem 
ser econômicas e jamais poderão ser estendidas a ponto de compreende-
rem a permissão da entrada de membros de congregação religiosa es-
trangeira. 

Ora, os Iazaristas são uma ~imples missão. Converter-se-ão em con-
gregação religiosa. Não consta que: possam reputar-se ordem religiosa. São 
empregados na catequese, não constituem uma ordem regular no Impé-
rio. Convém isto? Kão conhece o~ estatutos desta congregação. "Não 
será possível que este~ padre:; pertençam à Companhia de Jesus que 
tanto mal fez em ~éculos anteriores e que hoje novamente está fazendo 
correr o sangue na Europa? Que está levantando grave e profunda agi-
tação em toda a França( [ .. ·l" "Quem no' assegura que disfarcados 
com qualquer nome não venham membros de,sa companhia estabelecer-se 
em grande escala no nosso país, para fazerem aqui o que estão fazendo 
em grande parte da Europa?" 

É preciso que ~e apresente a carta régia que permitiu essa corpora-
ção no Brasil, indicando a que cong-regacão reli;;iosa pertencem. Evi-
te-se que venham introduzir-se no Brasil "membros de uma ordem que 
nós, por modo algum, devemos tolerar aqui. E muito mai!õ escrúpulo 
tenho a este respeito quando me consta que em Santa Catarina existem 
membros desta associação que sorrateiramente ali se introduziram, contra 
as intenções de todo o país, contra a vontade do Poder Legislativo do 
Império". 

O deputado estava nesse ponto bem informado. Malograda a ins-
talação de um colégio em Buenos Aires pela intransigência de Rosas, os 
jesuítas espanhóis, acolhidos pelo internúncio Campodônico, e de acor-
do com o bispo do Rio de Janeiro fquc era então deputado, e um <los 
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signatários do parecer em debate), fundaram um colégio em Sta. Ca-
tarina. Chegaram em 1843. O colégio funcionou de 1845 a 1854·, com 
plena aquiescência da Assembléia provincial e do bispo do Rio. Recebe-
ram a visita do imperador. Este respondeu a alguns membros da co-
mitiva que se escandalizaram com a presença de jesuítas: "Cumprem o 
seu ministério e enquanto em pregam seus talentos em benefício dos 
povos não devem ser molestados." Mais tarde, durante a questão re-
ligiosa, o mesmo impera<lor manifestou-se francamente pela declaração 
de estarem expulsos os jesuítas (46). 

A um aparte, declara Rodrigues dos Santos: "Conheço que o Judeu 
errante está em moda. Não tenho dificuldade, nem me envergonho de 
confessar que as idéias propagadas nesse livro cheio de espírito e de 
erudição têm feito impressão em mim e não hesito em declarar que 
em minha opinião, o autor do Judeu errante tem feito e há de fazer mui-
tos benefícios à humanidade. Tão importante são os resultados de sua 
obra que veja-se o que tem acontecido a esse esa-itor: consta que .tem 
sofrido encarniçada guerra da parte dos jesuítas [- _. ], até me consta 
que atualmente está próximo à morte [ ... ] em conseqüência do veneno 
que lhe foi propinado por intrigas dos jesuítas." A isto protesta o Pe. 
Marinho: "Não se apresenta isto num tribunal!" Continua Rodrigue:i 
dos Santos: 

"Pois os nobres deputados se agastam de que se fale em a-ime dos 
jesuítas? Quem leu a história, quem sabe de fatos recentes e tão bem 
averiguados, pode estranhar que se refira mais um crime dos jesuítas? 
Podem negar a maligna influência dessa sociedade?" Mons. Marinho 
protesta mais uma vez: "Produza as provas. Não é lícito apresentar na 
tribuna acusações desta ordem sem provas. " Ao que replica Rodrigues 
dos Santos: "Não esperava do nobre deputado este aparte, porque pre-
sumo que todo homem que tem um bocadinho de literatura está auto-
rizado para dispensar muitas provas sempre que se trata da influência 
maligna da Companhia de Jesus (sic). Quantos reis assassinados não nos 
refere a história, quantos crimes não pesam sobre essa Companhia!" 
"Eu apelo para a consciência pública, apelo para a história para provar 
a influência maligna dos jesuítas em todos os países." Volta a elogiar a 
habilidade com que Eugênio Sue hostiliza os jesuítas. Acusa a Compa-
nhia de agitar a Suíça. "Confesso que tenho medo que eles se venham 
estabelecer no país, encobertos na capa que, contra suas intenções, pa-
rece oferecer-lhes a conclusão deste parecer. ·· 

Reconhece os serviços prestados pelo Colégio do Caraça. Mas os la-
zaristas não se têm dedicado à catequese e civilização dos indígenas, que 

(46) V.P.J .M. DE MADUREIRA: "A liberdade dos índios, a Companhia de 
Jesus, sua pedagogia e seus resultados". 2.0 vol. Anais cio Congresso Internacional 
de História da América (1922), vol. VIII, 1929, p. 443. 
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é para que foi de5tinada. l\'ão precisamos de catequistas franceses. ] á 
temos O!> capuchinhos pago.'> à custa dos cofres públicos. Está pronto a 
aceitar os argumento~ do~ adversários. Mas enquanto não for convencido 
de que está em erro, votará contra. 

Poucas vezes se encontrará uma d~monstração tão viva da penna-
néncia do preconceito antijesuítico difundido pela campanha pombalis-
ta. O orador não concebe que alguém possa duvidar dos crimes da Com-
panhia. Apáia-se confe~sadameme num romance-folhetim que se difun-
dira exatamente nos anos de 1844-1845, em fascículos, que formam nada 
menos que 10 volumes, de autoria de um escriba de 3.ª ou 4.ª categoria, 
hoje completamente desprezado, mas naquele momento um autêntico 
best-seller. 

Um parecer que concede ao Estado completo controle sobre a ação 
dos superiores religiosos e, afinal, sobre a própria hierarquia, já que os 
submete sem protesto ao Cr)digo Penal em clámulas atentatórias à li· 
berdade de ação da Igreja, é considerado perigoso e ameaçador. 

Curioso é que o Pe. :\farinha diz ser chamado ultramontano na de-
fesa de um parecer que hoje seria considerado francamente regalista. 

A referência à difusão do ensino clássico em l\linas devida aos la-
zaristas do Caraça, feita pelo Pe. l\farinho, é importante. Generalizou. 
se pelo interior a fama do emino clássico dos ex-alunos do famoso co-
légio. Saint-Hilaire espantou-se, e o narra em um de ~eus livros de 
viagem, em ver um tropeiro, no rancho da estrada, lendo Horácio. De-
via ser um membro de família de fazendeiros conduzindo ele próprio 
a tropa de burros, como era comum, ex-aluno do colégio. 

Na sessão seguinte, Álvares !\fachado faz uma longa intervenção 
que é a mais completa resenha das mais hediondas imputações feitas aos 
jesuítas. 

No seu discurso, cortado de apartes do Pe. :Marinho, Alvares Ma-
chado entende que confundiu a causa do cristianismo com a dos padres 
de S. Vicente de Paulo. ~ão crê em perigo a religião católica. 

Quer que os lazaristas venham para o Brasil aos dez, aos vinte e 
aos mil, mas com autorização elo Governo e segundo as leis do Estado. 
É a favor do parecer da Comissão: 

"Diga o que quiser", diz '\fons. Marinho_ 
Álvares Machado acusa Mons. 1\farinho de ter lançado does tos so-

bre um homem contrário à religião. Cita o discurso recente de Thiers 
a respeito dos jesuítas em França. Os oradores jesuíticos procuraram 
envolver o jesuitismo com o cristianismo. Thiers demonstrou que a cau-
sa dos jesuítas não é a do povo francês. Também a do Caraça não é a 
do clero brasileiro. Não sabia que Eugênio Sue estava sendo envene-
nado pelos jesuítas_ Sue é: "insigne poeta, generoso romancista e digno 
patriota". "Será em breve um dos mais distintos ornamentos da tribu-
na francesa_" Quando leu a parte do Judeu errante que já chegou ao 
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Brasil, sentiu que a vida do escritor corria perigo. Mas nfto quer en-
tTar no caso de Sue. "Pode ser que os jansenistas sejam os inventores 
desses estigmas lançados conLra os molinistas." Mas vê na su:ça os je-
suítas brandindo o archote da discórdia. Eles combatem as instituições 
da instrução pública na França, agitam a Irlanda, assassinaram Ganga-
nelli, amolaram o punhal de Ravaillac, o de Jacques Clément, o de Da-
m1ens (que atentou contra Luís XV), atentaram contra D. José I, dei-
xaram o Paraguai coberto com os ossos dos espanhóis e portugueses que 
combateram pelos reis, exploraram os índios de São Paulo. Nega que 
tenham protegido os índios. Defenderam escravos. Foram expulsos duas 
vezes pelos paulistas. Cita José Seabra da Silva: a Dedução cronológica. 
Acusa-os de ter introduzido na China os ritos de Confúcio. Mons. Ma-
rinho: "Versão muito infiel". Desobedeceram ao próprio Papa reco-
lhendo-se à Rússia e à Prússia. Um paulista não precisa ler Eugênio Sue. 

Não vê onde está a perseguição aos lazaristas. Marinho: "Tratamos 
do parecer, não da petição:" Alvares l\fachado defende a lei sobre a 
colonização belga. O parecer fora assinado sem restrições. Pe. Marinho 
esclarece que na Comissão fizera objeção. 

Alvares Machado confessa que a Congregação do Caraça é boa, mas 
tem ouvido coisas em contrário. Mas segundo o Pe. Marinho são im-
pecáveis. Pe. Marinho afirma que não disse isto. Diz Alvares Macha-
do que em Uberaba um grande pecado se cometeu. Que um homem fra-
co, mas respeitável, que tinha inocentemente contribuído para ele, caiu 
em profunda tristeza. Consultou um sacerdote secular. O sacerdote 
respondeu: - Aquele que perdoou a Longuinho não há de condenar à 
vista de tanto arrependimento. Mas indo expor o caso a um padre do 
Caraça, este reprobrou aos padres que só viam em Deus a misericórdia e 
bondade. Depois de uma confissão geral induziu-o a fazer a doação para 
expiar os pecados. O fazendeiro doou então aos lazaristas a fazenda de 
Campos Belos (sic), a melhor de Uberaba. Pe. Marinho protesta. "É 
falso, é falso, é falso!" "Campos Belos existe na minha província, e por-
tanto tinha mais direito de o saber que o nobre deputado." Alvares Ma-
c.hado insiste: "Explique como ficaram os padres senhores de Campos 
Belos." Pe. Marinho: "Não há tal forma pública". Álvares Machado 
afirma ainda que, no momento em que os paulistas e mineiros se le-
\'antaram contra a opressão conservadora em 1842 "um destes santos 
[... ] padres [ ... ] pôs o capacete, cingiu a espada, rodeou-se de homens, 
de capangas, constituiu-se general, pregou o extermínio e morte contra os 
rebeldes e dizia em seus furibundos sermões do alto da cadeira da ver-
dade: "Exterminai. destruí, reduzi a cinzas, aos rebeldes, porque Deus 
perdoa e as leis não castigam a morte dos rebeldes." "O nome do Padre 
Marinho figurava entre os proscritos". 

Pe. Marinho protesta: "Estava longe, não me pilhavam." Alvares 
Machado afirma que há uma agravante. Estes fatos não se passaram 
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no calor do combate, mas depois de passada a luta, quando os grupos 
de paulistas e mineiros vagavam errantes pelas florestas. Foi então que 
oconeram os sermões deste "furibundo santo." É um êmulo de Torque-
mada. Se o Padre Marinho perdoou os seus perseguidores, lamenta que 
não tenha tido a mesma caridade com seus colegas na Câmara. Obri-
gou com isso a revelar o que de "menos bom sabíamos acerca desse~ 

padres." Dá a impressão que o fez de propósito, para provocar a dis-
cussão: Pe. Marinho protesta mais uma vez: "Esta injúria é que eu não 
esperava que o nobre deputado me fizesse" (Anais, IV, 226 ss). 

A discussão é adiada mai~ uma vez. 
Este ,·erdadcirn diálogo entre Alvares Machado e o Pe. Marinho. 

excluídos os episódios pessoais, como a participação deste na lei sobre 
a colonização e sua posição na revolução de 1842, põe a nu outros as-
pectos da campanha contra os lazaristas ..\ primeira é a de terem ele~ 

fugido à catequese dos índios e ~e dedicado a colégios. Aqui há um erro 
histórico. O manuscrito publicado na Revista do Arquivo Público Mi-
neiro (vol. X, 753) afirma que eles foram chamados por Tomás A. 
Vilanova Portugal, ministro de D. João VI, para missões junto aos ín-
dios de Mato Grosso. Chegando ao Brasil, porém, em 1820, propâl5-lhes 
o ministro entregar-lhes a ermida do Caraça que o rei acabara de rece-
ber como legado do eremita irmão Lourenço. A missão em Mato Gros-
so foi confiada aos capuchinhos, tendo como chefe o frade Macerata, 
depois prelado, famoso pela caridade. Aos lazaristas ficaram as missões 
nas cidades mineiras, empresa a que eles se entregaram logo. Em junho 
a primeira, em Catas Altas; em julho a segunda, em Barbacena. Assim 
procederam sempre, já que as tribos indígenas em Minas já eram es-
cassas e as poucas missões ainda existentes já estavam entregues a ou-
tros sacerdotes. 

Os lazaristas administraram igualmente durante muitos anos o San-
tuário e o Colégio de Congonhas do Campo, de acordo com a irman-
dade local. 

Na "Monografia do Caraça", de autoria do padre Francisco Silva 
e que está publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro, (X, 818), 
a história do Colégio de Campo Belo (e não Campos Belos) é nar-
rada de modo bem diverso do que consta do discurso supra. Seu patri-
mônio era constituído por três preciosas fazendas denominadas Campo 
Belo, Fortaleza e Paraíso, doadas por João Batista de Sequeira e sua 
mulher Bárbara Bueno da Silva. A doação foi feita por escritura públi-
ca de 29 de outubro de 1830 e a sentença julgadora da insinuação é de 
8 de novembro do mesmo ano. A provisão imperial de 5 de julho de 
1827 concedera licença para a doação. A congregação da missão foi repre-
sentada pelo Padre Jerônimo Gonçalves de Macedo, um dos primeiros 
missionários e grande orador sacro. Foi ele quem administrou por mui-

220 



to tempo o colégio onde "muitos moços pobres e sem recursos rece-
beram instrução distinta ministrada por professores ilustrados." O ter-
ritório onde ficavam as fazendas, que pertencera a Goiás, passara a cons-
tituir uma comarca à parte, compreendendo Uberaba e Araxá. 

A doação da fazenda est;í explicada ele maneira nada maliciosa nos 
próprios termos da escritura publicada no trabalho acima citado: "Dize-
mos nós, eu João Batista de Sequeira e minha consorte, D. Bárbara Bue-
no da Silva, que sendo senhores e pacíficos possuidores da fazenda de-
nominada - Paraíso - a qual houve por própria apossação, sem que 
para isso interviesse auxílio de parentes, a quem ao presente nada devo, 
antes muito tenho despendido, e não tendo filhos nem outros herdei-
ros necessários, e tendo além disso outros bens com que possamos viver 
com abundância, passamos muito de nossas livres vontades e sem para 
isso sermos rogados ou instados, nem mesmo constrangidos, a fazer doa-
ção da dita fazenda do Paraíso à imperial casa de N _ S. Mãe dos Ho-
mens para que fique servindo de aumento do patrimônio da dita impe-
rial casa. 

O doador exige a construção de uma capela, celebração de missa 
nos domingos e dias festivos, como também uma escola de primeiras le-
tras e, "logo que haja comodidade", aula de "gramática latina e assim 
aqueles estudos que o reverendíssimo superior julgar que se estabele-
çam." 

Essas referências repetidas aos parentes parecem levantar uma ponta 
do véu que envolveu a doação numa lenda de esperteza de padres tão 
louvados por suas virtudes, numa região famosa pela sua rudeza, onde ha-
via ainda aldeias de índios cai após. Estes, sim, receberam missionários 
lazaristas, mas sem a eficiência que os padres desejariam. 

Quanto à atitude dos padres na época da revolução mineira em 
1842 foi, em princípio, de absoluta neutralidade_ A tal ponto que re-
solveram fechar o Colégio do Caraça, transportando alunos, móveis e 
papéis para o de Campo Belo, longe dos acontecimentos. Provavelmen-
te a pregação a que se refere Alvares Machado foi manifestação individual 
de um sacerdote_ 

A acusação de não passarem os lazaristas de jesuítas disfarçados da-
tava de 1828. Fora objeto de um precioso e raro opúsculo em defesa 
dos padres do Caraça, escrito pelo Padre José Gonçalves, famoso e vir-
tuoso pároco de Raças Novas. Foi publicado anonimamente em 1828: 
Cópia fiel da correspondência exarada no "Diário Fluminense" a favor 
dos padres da serra do Caraça em Minas Gerais por Hum amante de 
cousas boas, 28 págs. Rio de Janeiro, 1828. O tom é de ironia. Acusa 
os inimigos dos lazaristas de fazerem pouco da esperteza de Pombal, que 
não teria consentido na permanência de tais padres no Reino, e ainda 
tê-los protegido. 

221 



JOSÉ ANTôNIO MARINHO45/52 

Pede informações acerca da votação da resolução sobre o recolhimento 
da Santa Teresa de São Paulo. 

19 de julho de 1845, t. IV, p. 238. 
N.&:C. 

Os conventos e instituições religiosas tinham proibição de manter 
patrimônio imóvel, devendo transformar o que já possuíssem em apólices 
<la dívida pública. O Poder Legislativo autorizava excepcionalmente a 
manutenção desse patrimônio em alguns casos. A 17 de maio entrara em 
discussão uma resolução dispensando as leis de amortização para aquele 
recolhimento, para que o recolhimento conservasse os bens existentes e 
os que para o futuro adquirisse até 150 contos. 

Um alvará de D. João VI, em 18 de setembro de 1817, confirmou 
LOdos os bens de raiz pelos estabelecimentos religiosos até aquela data. 
Só se aplicaria esta resolução aos adquiridos posteriormente. O assunto 
foi largamente discutido, apresentando-se várias emendas, estendendo o 
favor ao recolhimento de Santa Teresa, no Rio de Janeiro; ao da Glória, 
no Recife; ao da Conceição, em Olinda e de Igaraçu. Enfim o patrimô-
nio e a administração das casas religiosas eram minuciosamente deba-
tidos pelos deputados. 

O assunto foi adiado em face da viva discussão. Ferraz apresenta 
uma emenda geral: "Aos que ao futuro adquirirem serão convertidos em 
apólices da dívida pública mediante um prazo e modo que o Governo 
estabelecer. Esta mesma disposição será extensiva a todas as corporações 
de mão-morta que estiverem em iguais circunstâncias até a quantia mar-
cada na resolução." 

A primeira parte da resolução, relativa aos bens existentes, foi apro-
vada. A segunda, para os bens futuros, foi rejeitada. 

As emendas foram rejeitadas. Mantinha-se assim o controle do pa-
u·imônio dos estabelecimentos religiosos pelo Governo. 

45/53 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Opõe-se com veemência à concessão da pensão. O simples fato de 
morrer coronel não faz jus a uma pensão especial, além do meio-soldo 
devido por lei à viúva e seus filhos. A pensão especial só é devida em 
caso de morte ou invalidez na prestação de serviços relevantes à pátria. 
O fato de ter participado de campanhas militares não é um direito à 
pensão, é um dever do militar: 

[... ] "Para que é que o homem assenta praça? É só para 
se apresentar nas paradas? Para se apresentar muito bonito, 
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muito asseadinho nas ruas da capital? Para mandar volver à 
direita e à esquerda e fazer fogo de alegria? Pois eu cuidava 
que quando o militar assentava praça tinha como sua pri-
meira obrigação acudir ao reclamo das armas onde fosse ne-
cessária a sua presença". Por outro lado, confesso não ter 
muito apreço aos serviços prestados por esse coronel. O que 
ele fez em Minas não é digno de recompensa, mas de castigo: 
"Eu não soube de outro merecimento seu senão mandar agar-
rar a um miserável e mandá-lo assassinar a golpes de vara; e 
como a vítima prolongasse os seus instantes, gTitava ele: "ba-
tam-lhe sobre os rins". Argumenta-se em favor da pensão, que 
deixou a viúva pobre com oito filhos: "Então, não deveremos 
consultar também a sorte dos operários que trabalham toda 
a sua vida? Dos artistas que trabalham por decorar sua p:t-
tria, e morrem deixando suas famílias na miséria?" [ ... ] "l\fa~ 
não se atende à sorte do operário, não se atende à wrte do 
comerciante, não se atende à sorte de nenhuma classe de ci-
dadãos, atende se somente à sorte do empregado público, que 
vive constantemente daquilo que o tesouro público lhe mi-
nistra." 

Vota contra a pensão. 

19 ele julho de 1845, t. IV, p. 238-2,10. 
N. &:C. 

Tratava-se de uma resolução concedendo, além do meio-soldo de 
coronel, 600$000, mais uma pensão ele 600.5000 à viúva do coronel João 
Nepomuceno da Silva. 

Nunes Machado narra atos cfe bravura do coronel. Quanto ao fato 
doloroso narrado pelo Pe. Marinho, diz que "é o hábito de todos os 
nosso militares". "Infelizmente as fileiras do exército se compõem, cm 
grCJnde parte, de homens que não deviam estar com armas na mão para 
d('fender as leis, mas que deviam talvez sofrer o rigor das leis. Como, 
pois, censurar o rigorismo com soldados dessa ordem? 

"A viúva está na müéria. Tem oito filhos e apenas dispõe do meio-
soldo". Melo Franco confirma os atos de barbaridade praticados em Mi-
nas pelo coronel, mandando dar 200 chibatadas em um cidadão em Pa-
raopeba. Em Cachoeira do Campo havia todos os dias castigos bárbaros. 
Um infeliz foi condenado a 3. 000 chibatadas e morreu. O coronel assis-
tiu ao espetáculo de sua janela. Tem testemunhas. 

O general João Paulo dos Santos Barreto, cujo testemunho é invo-
cado, elogia a bravura do militar. Admite que tenha cometido excessos, 
que não louva: "O militar bravo não é cruel. A crueldade está quase 
sempre unida à cobardia (apoiados). Tem sentimentos de humanidade. 
Não manda aplicar castigos arbitrários, mas sim os que estão consigna-

223 



dos n~ regulamento;". Porém reconhece: "Os castígos são desgraçada-
mente neces'>ários para a consen·ação da subordinação e, conseqüente-
mente, da di..ciplina militar. Se eles forem suprimidos é necessário que 
decretemos a dissolução do exército, que não haja mais força armada e 
anegímentada". A discus!">ão é adiada pela hora. A resolução acaba sen-
do apro\·ada (Anais, IV, 258). ::\a sessão de 22 de julho, volta a ser dis. 
cutída a nova redação do projeto, que acaba sendo aprO\·ado na sfisão 
de 28 de julho (Anais, IV, 319). 

45/54 JOS~ A:\'TôNIO MARINHO 

Toma a defender a pretensão dos lazaristas do Caraça. Espanta-se 
de se tratar dos jesuítas com os quais nada têm que ver os padres de 
S. Vicente de Paulo. Continua-se a insinuar que se trata de jesuítas dis-
fatÇtdOs. 

Confessa que comete o erro gravíssimo de colocar a autoridade de 
Chateaubriand (pela resposta vê-se que citou De Maistre) e Montesquieu 
abaixo da de Eugênio Sue. 

"Uma maldita lógica que aprendi em um excomungaào 
tratado de critica ou de hermenêutica meteu-me na cabeça 
que quando quisesse julgar de fatos devia ouvir os autores 
que acusam e os autores que defendem". "Por mais respeito 
que tribute ao Sr. Thiers e outros, não me dispenso de ler 
os que os contrariam". 

Cita Chateaubriand. Ironiza as acusações dos jesuítas acerca de Jac-
ques Clément e Ravaillac. Pergunta se foram eles que tentaram matar a 
rainha Vitória. 

Leu o processo dos Távoras. Não combina com a finura dos jesuítas. 
Cita Saint-Hilaire. Recomenda a leitura das viagens desse sábio quando 
enumera as benemerências dos jesuítas. 

"No Brasil não se pode achar um só fato qur. demonstre 
a perversidade que se atribui aos jesuítas; pelo contrário, 
mostra-se que esses homens foram os verdadeiros protetores 
dos índios" (apartes) . 

Defende calorosamente os jesuítas das acusações feitas pelo deputado 
Francisco Alvares Machado de Vasconcelos, de S. Paulo: 

"Se pois a história do mundo nos apresenta tantos fatos 
desta ordem, as mais das vezes filhos das contendas políticas, 
para que descair sobre a cabeça de uma congregação a acusa. 
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ção de assassínio quando os fatos podem ser de outra maneira 
explicados, quando, Sr. presidente, provas evidentes não exis-
tem a respeito? Digo, pois, que qualquer que seja o juízo que se 
faça ou que se possa fazer dos jesuítas, eu pela minha parte 
não admito que eles hajam sido os autores de todos os assassina. 
tos que o nobre deputado lhes atribui.'" 

Defende os lazaristas da acusação de se terem apropriado por coação 
da fazenda Campo Belo. 

"É de admirar como aquilo que se passou entre o peniten-
te e o confessor pudesse ser ele uma maneira tão clara reve-
lada ao nobre deputado [... ] Eu sou testemunha ocular deste 
fato e protesto produzir pela imprensa documentos que de. 
monstrem o que vou dizer. Um indivíduo querendo fazer uma 
obra pia consultou a um padre o que de melhor podia ele fa-
zer e este o aconselhou que estabelecesse um colégio para a 
instrução da mocidade. O conselho foi aceito e o indivíduo re-
correu aos padres da Congregação da Missão." [ ... ] "Os pa-
dres duvidaram se aceitariam ou não porque bem pouco va-
liam essas terras. O sr. Pe. Leandro foi ao sertão para exami-
nar se a Congregação poderia tomar sobre si aquele encargo. 
Quem o conheceu asseverará se é exato o que vou dizer. O sr. 
Pe. Leandro quando não tinha obras que fazer, quando não 
estava edificando, parecia que estava fora do seu elemento. 
Tinha wn desejo extraordinário de edificar e somente a idéia 
de fundar um colégio prevaleceu sobre seu espírito e a congre-
gação recebeu essa porção de terras com esse ônus"'. 

"Sabei que essa grande doação, que esse grande patrimônio 
tão exagerado custou a quem o doou 35$ e uma junta de 
bois. Eu direi mais à Câmara, para que avalie melhor a in-
justiça feita aos padres da congregação, que eles tinham uma 
pensão que lhes fora mandada abonar pelo Tesouro de Minas 
pelo sr. Dom João VI quando estivessem em missões. Eles 
não têm receoido essa pensão. Como é que esses homens que se 
conduzem com esse desinteresse são arguídos de ambiciosos, de 
abusarem daquilo que há de mais santo sobre a terra, o tri-
bunal da penitência para extorquirem alguma cousa?" 

A outra acusação é a de terem os padres do Caraça se constituído em 
exagerados chefes da legalidade em 1842 e pregado do púlpito o extermí-
nio cfos revolucionários. O orador leu folhas públicas a respeito. Mas 
tem notícia de que o Padre Jerônimo reunira algumas forças e marchara 
para Uberaba a entregá-la às autoridades legais. 
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"Posso asseverar que no Colégio de Campo Belo foram 
acolhidos alguns indivíduos que vinham perseguidos de São 
Paulo, e entre estes mencionarei o nome de um indivíduo que 
não será desconhecido ao nobre deputado, e é Antônio Manuel. 
Ele ali esteve enquanto duraram esses dias de perseguição, e não 
só este como outros foram ali escondidos." 

O Padre Jerônimo, que é velho e nervoso, pode ter-se dei-
xado aterrar. Mas não se podem narrar os fatos sem as cir-
cunstâncias. l\ão está verificado que ele tenha chamado a 
morte sobre a cabeça dos adversários. 

O dep. Rodrigues dos Santos propõe a seguinte emenda ao parecer: 
"que se defira aos suplicantes declarando-lhes que a Câmara não julga 
conveniente revogar ou dispensar a seu favor as disposições do art. 79 e 
80 do Código Criminal e que no art. 81 acharão determinados os únic~ 
casos e as condições com que podem solicitar graças de autoridade estran-
geira." 

Este responde imediatamente ao Pe. Marinho. Reconhece que u 
fato que citou sobre os jesuítas pode não ser exato. Defende-se de ter 
colocado Sue acima de Chateaubriand e de De l\faistrc. Ataca De ]'\Iaistre. 
que chama também de jesuíta. Conhece-o, bem como De Bonald. Mas 
a opinião de De Maistre é determinada por seus princípios político;;. 
Lembra Dupin, Cousin, Thiers e outras "glórias científicas do século" 
que combatem os jesuítas. Protesta contra o fato de considerar despre-
zível o escritor por ser romancista. Considera visível a mão elos jesuítas 
nos crimes da França e Portugal. Cita a bula de Ganganelli. Elogia Pom-
bal. Ataca as missões jesuíticas. 

Volta ao Caraça. Repele o exagero nos serviços que ali prestaram 
os padres. 

28 de julho de 1845, t. IV, p. 316-326. 
N.&C. 

A intervenção em nada se refere ao requerimento em discussão. Re-
vela porém certa coragem desassombrada do Pe. Marinho, mas principal-
mt>nlc sua susceptibilidade, que o leva a arroubos teatrais que vários depu-
tados já começavam a ridicularizar. Na sessão de 29 de julho, o parecer 
da Comisão é rejeitado e aprovada uma emenda de Rodrigues dos San-
to3, que aliás é aceita pelo Pe. Marinho (Anais, IV, 328). Pela emenda 
com efeito ficava atendido o requerimento dos padres, não como dispensa 
do artigo 80 do Código Criminal, mas como exceção prevista no art. 81 
do mesmo código (Anais, IV, 351). 

Como se vê, em torno do Caraça trava-se uma polêmica sobre os je-
,uitas. A propaganda de Pombal foi eficiente. Considera-se uma insensa-
tez não aceitar o libelo da Dedução cronológica. 

226  



Com isso a situação <los lazaristas caiu num impasse. Segundo a "mo-
nografia" do Padre Francisco Silva, supracitada, o Padre Morais Torres 
:::aiu cm grande desânimo. 

Recorreu então diretamente ao imperador. Foi resolvido que se man-
Jasse à Europa, a fim tle expor as condições brasileiras ao padre geral, o 
Padre João Rodrigues da Cunha: Na congregação brasileira não havia 
remêclio. Não havia número suficiente para conservar as casas. O Có-
digo Criminal vedava a união como o centro de Paris. A missão agoni. 
lava. Os esforços do Pe. Antônio Afonso de Morais Torres e elo bispo 
de Mariana venceram os obstáculos. O imperador acedeu em permitir o 
restabelecimento dos vínculos de forma indireta. O Pe. Etienne, geral 
em Paris, dirigira-se ao ministro do Brasil em Paris. Este encaminhara 
.:> caso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que ouviu o bispo de 
Mariana. As informações deste são tristes: "Nenhum noviço se apresen-
tou que chegasse a professar. Cinco sacerdotes deixaram a corporação e 
doh morreram. Restam lO padres empregados em missões e na regência 
je dois colégios. Vendo-me na necessidade de fechar, por falta de con-
gregados, o grande Colégio do Caraça, que tantos homens de letras tem 
produzido. Existem duas aldeias de índios domesticados não longe do 
colégio lazarista de Campo Belo, da vila de Uberaba, sem nos ser püs-
~ívcl mandar um padre fazer-lhes as vezes ele pároco [ ... ] Nenhum re-
médio vejo a estes males, senão o mesmo que o Superior Geral de Paris 
propõe." 

Esmolou-se em Minas, obteve-se a quantia precisa e o Padre Cunha 
via1ou à Europa, donde voltou com os novos padres e com as irmãs de 
rnridade, que tanto vão agitar o país. 

Começa a segunda fase da história dos lazaristas: a do Caraça francês. 
Ate então, explica D. Silvério Gomes Pimenta (47), os lazaristas recebiam 
a nomeação do superior brasileiro do padre geral de Paris. Mas logo 
~m ~cguida se fazia no Brasil a eleição do mesmo nomeado. Assim obvia-
va-se a aplicação dos fatais artigos do Código Criminal. "Porque se fos-
sem acusados de prestar obediência a superior estrangeiro, se escusavam 
facilmente dizendo que seu superior era eleito por seus companheiros de 
instiluto. Deste jeito andava tudo em ordem pelo lado canônico e civil". 

Com aquiescência do imperador, cm 1855, após a ida do Padre R0-
<lrigues da Cunha, vieram ele Paris 5 missionários, 3 irmãos leigos e l 2 
irmãs de caridade. Assim começou uma segunda fase na história da con-
gtegação da missão: 9 dos lazaristas franceses que permanecem até hoje 
diz D. Silvério. Era uma nova missão, francesa e não brasileira, como 
os capuchinhos italianos. 

Assumiram eles a direção do velho colégio e <lo de Campo Belo. Por 
sinal que na escrita deste encontrou Carrato (48) referências abundantes 
aos índios caiapós, empenhados na lavoura e devidamente remunerados. 

(47) Vida de D. Antônio Ferreira Viçoso, 3.ª ctl. Mariana, 1920. p. 130. 
(4R) O Camça português II, p. 338. 
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Este autor ocupa-se longamente da polêmica em torno dos Iazaristas 
travada nos jornais de Minas, especialmente O Universas e O Astro de Mi-
nas, órgãos maçônicos. Mas não faz referência à repercussão no Parla-
mento. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO15/55 

Vota contra o adiamento da discussão sobre a reforma judiciária. 

A reforma foi um compromisso solene assumido pela Câ-
mara no voto de graças. É também um compromisso de todos 
os deputados por Minas Gerais com seus eleitores uma reforma 
que revogue a lei atual que é um flagelo para todas as provín-
cias do Império. 

Propõe-se responder às razões aduzidas em favor do adiamento e passa 
logo a defender o projeto de reforma, mostrando as falhas da legislação 
em vigor. O projeto acaba com os juízes municipais e magistrados amo-
víveis, que a Constituição não admite. Procura remediar o inconve-
niente 

"de juízes pagos a quatro vinténs que não tendo uma sub-
sistência conveniente, viam-se talvez na necessidade de extor-
quir o dinheiro dos povos para poderem viver." A atual lei de 
3 de dezembro de 1841 foi aprovada com violação flagrante 
do regimento. A lei era má e sua execução tornou-a péssima. 

Não entende a oposição dos deputados que se recusam a reformá-la. 
Leva a questão para o campo político e a relaciona com a dissolução 
da Câmara de 1842. A lei iníqua foi utilizada para oprimir os que se 
rebelaram então. Levanta uma tempestade de apartes. Voltando ao as-
sunto, defende o trabaho <la Comissão que preparou o projeto, não re-
vogando simplesmente a lei anterior, mas corrigindo-lhe apenas os err06. 
Aceita apenas o adiamento pedido para que o ministro da Justiça possa 
participar da discussão. 

31 de julho de 1845, t. IV, p. 384-390. 

N.&C. 

Intervenção típica do Pe. Marinho que, a propósito de uma sim-
ples questão de adiamento, estende-se por 12 colunas dos Anais, deco-
lando para debates políticos que pouco tinham a ver com uma ques. 
tão formal. Aliás, o adiamento, depois de continuados debates, foi re-
jeitado. 
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A idéia da reforma judiciária de 1841 nasceu essencialmente do com-
bate a dois pontos do Código do Processo Criminal, de 1832: a inclusão 
da polícia no campo da magistratura e a atribuição ao júri de uma con-
5iderável extensão jurisdicional. A reforma veio substituir a descentrali-
zação de 1832 por uma centralização rígida e poderosa, constituindo-se 
em peça fundamental da estrutura centralizadora do Império, que per-
maneceu como arma eficiente do poder central mesmo sob situações 
liberais. 

45/56 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende a emenda que apresentara antes, baseando-se numa inter-
pretação pessoal do art. 61 da Constituição: 

trata-se de discutir se o projeto, sobre o qual o Senado fizera 
emendas, é ou não vantajoso. Admitido que seja vantajoso, 
a Câmara "poderá requerer, isto é, a Câmara tem direito de re-
querer, de exigir, a fusão, mas quando a Câmara quiser" 
[... ] A verdade é que o Senado vem hostilizando a Câmara, 
recusando reuniões conjuntas para harmonizar püsições con-
flitantes. Há uma tensão entre as duas Câmaras, e "eu dese-
jo ardentemente que o Ministério que existe se ponha à fren-
te de uma das opiniões (apoiados) ou sustente com o Sena-
do os direitos do Senado, se julga que ele tem razão, ou sus-
tente com a Câmara dos Deputados a opinião desta, se entende 
que ela tem razão." 

1 de agosto de 1845, t. IV, p. 402-404. 
N.&C. 

No projeto de fixação das forças de mar, aprovado pela Câmara, 
o Senado introduzira uma emenda (Anais, IV, 398). A emenda foi rejei-
tada pela Câmara. O Pe. Marinho apresenta então a proposta apelando 
para a aplicação do art. 61 da Constituição que dizia: "Se a Câmara dos 
Deputados não aprovar as emendas ou adições do Senado, ou vice-versa, 
e todavia a Câmara recusante julgar que o projeto é vantajoso, poderá 
requerer, por uma deputação de três membros, a reunião das duas Câ-
maras, que se fará na Câmara do Senado; e conforme o resultado da dis-
cussão ~e seguirá o que for deliberado." Parece que a interpretação do 
cexto constitucional é um tanto forçada, como aliás objeta França Leite 
(Anais, IV, 402). Mas o Pe. Marinho apesar de protestar no início que 

deseja restringir-se estritamente ao objeto da discussão, decola imedia-
tamente para considerações políticas, chegando a apelar para a dissolu-
ção da Câmara, sendo o Senado vitalício, caso o impasse permaneça e o 
Ministério não tome uma posição decidida em favor da Câmara dos 
Deputados. É aprovado o requerimento do deputado Joaquim Antão 
Fernandes Leão, solicitando a reunião conjunta (Anais, IV, 400 e 409) . 
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JOSÉ A:\'Tô:'\10 )f:\Rl:\'HO45/57 

Dá aclarecimentos :sobre a ::xploração diamantífera em )finas Ge-
raís. 

Existia ali uma área demarcada onde era proibida a extra_ 
ção de diamantes. D. Pedro I, ainda como prínópe regente, 
ordenou que os terrenos daquela área fos.:em vendidos a par-
ticulares, com a condição de que os diamantes ali encontrad~ 
fossem vendidos em uma casa, p:i.ra a qual re consignaram fun-
dos. Aconteceu que, mais tarde, esta casa deixou de receber 
fundos, ao mesmo tempo em que continuava a exploração de 
diamantes por particulares, os quais portanto têm o direito de 
vendê-los como qualquer mercadoria, sem que possam ser 
acusados de contraban<li;ta'>: ":'\ão há uma lei que tenha e5ta-
belecí<lo a respeito dos diamantes direito algum, porque neste 
caso seriam obrigado~ 05 exploradore'> a pagar os respectirns 
direitos como acontece com o ouro." [ . .. ] "Não direi que a ex-
ploração dos diamante'> '>eja lícita, permitida em todo o Bra-
sil; concedo mesmo que seja uma propriedade nacional, mas 
chamo a atenção dos nobres deputados para este pcnto, e é que 
na minha província os terrenos diamantinos têm sido distribuí-
dos a particulares; eles têm obtido licença para minerar, e ten-
do esta licença, extraindo os diamantes, estão no seu direito 
vendendo-os como qualquer mercadoria." 

Quanto às grandes riquezas que se diz terem aparecido na Bahia, 
considera que se trata de meras especulações comerciais, mas assim mes-
mo vota pelo requerimento. Repele por fim a acusação feita contra os 
mineiros que exploram o ouro: 

não podem ser arguídos de contravenção, desde que "manifes-
tam" o ouro extraído, na Casa da Moeda. 

5 de agosto de 1845, L IV, p. 451-452. 
N.&C. 

Tratava-se de um requerimento de Sousa Martins pedindo informa-
ções ao Governo sobre as medidas tomadas a respeito das minas de dia-
mante descobertas em Sincorá, na Província da Bahia. As questões le-
vantadas no debate levaram o Pe. Marinho a dar os esclarecimentos a 
respeito. O requerimento foi aprovado. A exploração de diamantes era 
monopólio do Estado. Quando D. Pedro 1 foi a Minas ordenou que 
os terrenos diamantinos fossem comprados pelo Estado. Mas a casa que 
devia comprá-los não teve fundos. Daí a tolerância para a venda direta. 
Sobre o ouro há imposição de direitos, para os diamantes, nada. 
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45/58 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende a posição assumida pelo ministro a propósito de uma inter-
pelação que lhe fora feita por um membro da Câmara: 

O ministro se apresentou à Câmara, mas levantou a ques-
tão de saber até onde ia a obrigação de responder à interpe-
lação. Não se trata de uma mera questão de ordem, mas de 
uma questão que envolve a inteligência do regimento. É im-
portante decidir esse ponto. 

Conquanto esteja convencido de que o ministro pode responder ou 
não às interpelações, considera entretanto que 

"as interpelações são mais úteis ao Governo do que aos depu-
tados que as d'irigem, porque se o Governo obra em um sen-
tido conveniente, se sustenta, se defende os interesses públi-
cos, deve desejar que ocasiões lhe sejam dadas para que ex-
plique a sua conduta". 

5 de agosto de 1845, t. IV, p. 459-460. 
N.&C. 

A questão surgira a propósito de uma interpelação feita ao ministro 
Limpo de Abreu, presente à sessão. Uma recente reforma regimental 
dava a qualquer deputado o direito d'e interpelar um ministro, preve-
nindo-o com antecedência de ao menos 48 horas, mas deixava em aberto 
a definição da obrigação do ministro em atender à interpelação. A in-
tervenção do Pe. Marinho não contribui muito para esclarecer o proble-
ma. Em todo caso, dava-se um passo importante no aperfeiçoamento 
do parlamentarismo, regulamentando o modo de interpelação dos minis-
tros. 

45/59 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende o parecer da Comissã,o de Poderes relativo às eleições em 
Alagoas. Mostra como não são fundadas essas acusações com relação aos 
colégios eleitorais de Palmeira e Penedo. 

Os votos do primeiro foram anulados porque nele votaram 
praças de l.ª linha que não tinham ali residência legal. Não 
houve porém nenhuma razão para anular os votos do segundo 
colégio. 

18 de agosto de 1845, t. IV, p. 593. 
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N.&C. 

As acusações tinham sido insinuadas pelo deputado Wanderley, futu-
ro barão de Cotegipe. O Pe. Marinho responde como um dos membros 
da mesma Comissão. Da questão ficava pendente a nomeação do suplen-
te, Pe. Afonso de Albuquerque e Melo (Anais, IV, 592) . A matéria foi 
adiada pela hora. Na sessão do dia seguinte, é aprovacfo o parecer da 
Comissão, sendo introduzidos como deputados por Alagoas, entre outros, 
os Padres Miguel do Sacramento Lopes Gama e Afonso de Albuquerque 
e Melo (Anais, IV, 603) . 

i5/60 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Opõe-se à concessão de aposentadoria ao Sr. Barreto Pedroso, pelos 
serviços prestados como presidente da Província da Bahia. 

Tais serviços já foram remunerados pelo· Governo, que 
ainda reintegrou o requerente na magistratura e o condecorou 
com o oficialato do Cruzeiro. Que o Governo, se quiser, ainda 
o remunere com outros títulos, mas o Corpo Legislativo não 
deve aprovar uma remuneração pecuniária que não tem apoio 
na justiça. Aliás, "é uma desgraça que queiramos por tal for. 
ma materializar tudo, que não há uma única recompensa apre-
ciável senão a do dinheiro (apoiados) [... ]" "onde iremos 
parar com este materialismo tão torpe?" Demais não se trata 
de pessoa indigente, mas que tem fortuna que lhe permite 
viver brilhantemente na Corte. 

20 de agosto cfe 1845, t. IV, p. 609-610 
N. &:C. 

Antônio Pereira Barreto Pedroso fora presidente da Bahia durante 5 
meses entre 1837 e 1838. Fora feito depois desembargador da Relação 
da Corte da qual se aposentava com pensão concedida pelo Governo. O 
p?.recer da Comissão de Pensões era contrário a tal pensão. O parecer foi 
ap10\'ado (Anais, IV, 611) . 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Repele a crítica de que a Comissão de Poderes caiu em contradição, 
a re~peito dos deputados eleitos por Alagoas e seus suplentes. 

Não convém agir como os lentes que "quando defendem 
conclusões, acusam o adversário de contraditório e não o pro-
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vam, dão-se por injuriados, enrolam a capa, tomam o barrete. 
e safam-se" (risadas) . A decisão da Comissão ontem foi uma, 
à base dos documentos que possuía; hoje foi outra, à base do~ 
novos documentos que recebeu. "Demais, qual é o benefício 
que resulta, qual é a utilidade de se mostrarem estas contra-
dições? Suponhamos que pensamos hoje de uma maneira e 
amanhã de outra; eu conheço notabilidades que mudam ele 
opinião todos os dias e argumentam com o aperfeiçoamento de 
sua inteligência. " 

Vota pela entrada do deputado suplente por Alagoas, o Pe. Afonso 
de Albuquerque e Melo. 

20 de agosto de 1845, t. IV, p. 616-617. 
N.&C. 

O Pe. Marinho, membro da Comissão, defende-a da acusação de 
Moura Magalhães, e a comparação com os lentes que se safam se prende 
ao fato que este era ex-lente. Aliás a observação final do Pe. Marinho 
acaba admitindo veladamente alguma contradição nas atitudes da Co-
missão. Fora eleito deputado Henrique Marques de Oliveira Lisboa que 
estava no comando das armas. O Pe. Melo fora convocado como pri-
meiro suplente. 

45/62 AFONSO DE ALBUQUERQUE E MELO 

Protesta, em um aparte, que seja permitido ao Sr. Tavares Bastos 
deduzir as conclusões lógicas dos fatos que vem apresentando sobre os 
negócios de Alagoas. 

26 de agosto de 1845, t. IV, p. 696. 
N.&C. 

A propósito dos negócios de Alagoas, o deputado por essa província, 
.José Tavares Bastos, faz um violento requisitório contra Bernardo de 
Sousa Franco, presente à sessão como deputado pelo Pará. Sousa Franco 
fora presidente de Alagoas até dezembro de 1844, quando tivera que se 
refugiar no iate Caçador, para fugir à violência de uma rebelião que 
estourara na província, sob a liderança do caudilho Vicente de Paula. 
Na sua argumentação, Tavares Bastos procurava demonstrar que Sousa 
Franco era responsável pela rebelião, devido às inúmeras arbitrariedades 
que justificara na presidência da província. Sousa Franco em várias ses-
sões sucessivas rebate as acusações de Tavares Bastos e a outro aparte do 
Pe. Afonso de Albuquerque e Melo que atribuía as violências às forças 
do Governo. Acusa inclusive o Pe. Afonso de ter comandado um dos 
grupos de sediciosos (Anais, IV, 718). 
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JOSÉ ANTôNIO MARINHO45/63 

Confessando não dispor de muitos dados sobre o assunto, entra no 
discurso defendendo a posição de Sousa Martins, que criticava com vee. 
mência o tratado feito com o ditador Rosas. 

Neste caso, é evidente "que o Governo do Brasil não con-
servou aquela dignidade, aquele decoro que devia manter 
para com a coroa imperial; ou se considere a maneira por que 
foi celebrado este tratado, ou os fatos que se lhe seguiram, 
facilmente se conclui que fora arrojada a coroa imperial aos 
pés do ditador da confederação Argentina" (apoiados e nãu 
apoiados) . No tratado, ficou ambígua a questão da neutra-
lidade do Brasil de manter a independência do Uruguai: uma 
vez que "a diplomacia é a ciência da velhacaria", como se 
deixava implícita uma questão de tal importância? 

Defende entretanto o ministro quando apelava para o princípio 
da Salus populi: 

[...] a salvação do Estado é a primeira coisa, e difícil é conhe-
cer quando chegou o caso em que a força da máxima lei deve 
quebrar a da lei escrita. É verdade que em tais casos é melhor 
obrar que falar. Eu entendo que a primeira lei, quer se trate 
do indivíduo ou do Estado, é a sua salvação. - Quem é o 
predestinado para julgar? - É o Governo, a quem está encar-
regada a salvação da ordem pública". 

30 de agosto de 1845, t. IV, p. 806-807. 

N.&C. 

O Pe. Marinho refere-se às palavras do m1mstro dos Negócios Es-
trangeiros, Limpo de Abreu. Este explicara o tratado com Rosas, como 
uma necessidade para libertar o Uruguai da ditadura de Rivera, que 
apoiava os rebeldes do Rio Grande do Sul. 

Em 1843, negociara Rosas com o Rio de Janeiro, por intermédio de 
seu representante, o General Tomás Guido, um Tratado de Aliança 
Ofensiva e Defensiva, o qual foi acompanhado de um protocolo relativo 
ao estabelecimento da paz no Uruguai e no Rio Grande do Sul. Como 
a situação internacional àa Confederação Argentina melhorou, Rosas não 
ratificou o tratado que fora por ele mesmo solicitado. 

Para combater os rebeldes do Rio Grande, o Governo brasileiro co-
metera a fraqueza de enfender-se com o ditador argentino, nosso adver-
sário. Esse tratado é muito criticado pelos nossos internacionalistas. ía-
mos combater patrícios com forças inimigas. 
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Por felicidade não foi ratificado. Caxias pacificou o Rio Grande, 
apelando para a necessidade de união em face de um adversário comum, 
isto é, dentro de princípios opostos ao malfadado tratado, ponto negro 
em nossa diplomacia. 

SESSÃO DE 1846 

46/l CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Apresenta requerimento, com outros deputados pelo Ceará, pedindo 
ínformações ao Governo sobre os socorros enviados àquela província, ví-
tiina do flagelo da seca. 

6 de maio de 1846, t. I, p. 15. 
N.&C. 

Entre os signatários do requerimento, consta também o nome do Pe. 
Tomás Pompeu de Sousa Brasil. O requerimento esclarece a situação 
da província que dispunha de reservas de farinha para atender apenas 
2 ou 3 dias a 20.200 flagelados. Os socorros ficavam detidos inexplica-
velmente nos portos do Rio, da Paraíba e do Rio Grande do Norte e 
não chegavam a tempo para atender às vítimas. 

46/2 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

"Quando o Ato Adicional diz que as Assembléias provin-
ciais não poderão legislar sobre impostos de importação, tal 
proibição compreende também aquelas mercadorias que de 
umas se transportam para outras províncias"? 

A pergunta é formulada a propósito da revogação de um artigo de 
uma lei mineira que cria direito de importação sobre cada besta de carga. 
Vota a favor do pedido de informação. 

6 de maio de 1846, t. I, p. 16. 
N.&C. 

É vedado às Assembléias provinciais, por disposição do artigo 12 do 
Ato Adicional, o direito de legislar sobre impostos de importação. Este 
ponto foi sempre dos mais debatidos do direito fiscal no Brasil: o dos 
direitos de importação interprovincial. Na República prosseguirá o de· 
bate sobre os impostos interestaduais. Os mesmos debates se prolongam 
_aliás na atualidade a propósito do ICM. Uma decisão da Câmara em 
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Jci oirQmt:nltárfa rev~ira um im11"M'Mto wbu: uãmíto de be:s:nas crfadoJ' 1':\l _r~-

em l\fmag;. ~fai D. ~fam:1d de A!l5>Í!i Ma.~11:aire-nha't afirmou a Câmara que, 
Jllâtr.11 omaan1t, o ímpo.;to p:rmincial wm]nu;iiva a Y..:T '-obrado. Pe<l<.: in-
fmir.ir•.di~io. 

46/3 CAIU.OS AUGUSTO PEIXOTO DE ALE.~GAR 

Remete a mf':!a uma representação que dirige á Câmara o ngano 
da vila de Mectjana, da Pro..-íncia do Ceará, expondo o estado b~úm050 
a que !e acha reduzída sua matriz, e a neces.~ídade <la Câmara d~ Depu-
tados 1.ançilr mas ú.sta~ de piedade sobre aquele templo. E;.se padre pede 
doas loterias para concluir a.s obras da matriz. 

7 de ma ir, de 1846, t. I, p. 18. 

A re~tação •.-aí ã Comissão de Fazenda. :\Iecejana era o !oca! 
de Dafámento ele jO'<..é de Alencar, primo do deputado. "Na sessão de 30 
de maio, o Pe. Peixoto de Alencar apresentará u:n projeto a respeito, qut 
é coruiderado objeto de deliiberação (Anais, I, 2.53j . 

46/4 MIGUEL DO SACR.AMEi\TO LOPES GAMA 

Vota contra o projeto. É favorável a uma centralização do poder e 
a uma descentralização da administração. No caso, não está em jogo uma 
mcTa de.sc:entralização acllministrativa, mas uma descentralização do Poder 
Executivo, ao quaJ a Constituição, an. 102, § II, arúbui a competén 
cia de distribuir honras, títulos e mercés pecuniárias. 

Ora, uma pensão é uma mrecé, a que nenhum empre-
gado tem direito em termos de justiça, mas apenas de 
eqüidade. O projeto é Pois inconstitucional e abrirá as por-
tas a inumeráveis abusos. O dinheiro para tais pensões deve 
sair dos cofres provinciais, mas com aprovação da Assembléia 
Geral. 

13 de maio de 1846, t. I, p. 55. 

N. &:C. 

O Pe. Lopes Gama vê, com clareza, que o problema subjacente é o 
problema da centralização do poder, na qual o Ato Adicional abrira uma 
primeira brecha, pela qual iriam passar, cada yez mais fortes, as corren-
te5 que desaguariam no federalismo. Sua posição é porém equilibrada. 
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46/5 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não se trata de decidir uma questão de centralização ou 
não centralização, que é matéria de nível constitucional. Não 
estamos fazendo uma Constituição nem um novo Ato Adicio-
nal. Estamos apenas discutindo a interpretação de um artigo 
deste Ato Adicional: "se pois os princípios do Ato Adicional 
são mais consentâneos com as idéias da não centralizacão, é 
isto o que nos cumpre declarar, porque nós não podemos 
atualmente emendar o Ato Adicional; se estes princípios são 
mais conformes com as idéias da centralização, é isto tam-
bém o que devemos declarar. " 

Ora, não tem dúvida de que os parágrafos 79 e 11 do artigo 10 do 
Ato Adicional consagram o direito das províncias de aposentar seus em-
pregados, o que não significa que as Assembléias provinciais possam des-
pender os dinheiros provinciais como lhes aprouver. Vota pois pelo 
projeto. 

13 de maio de 1846, t. I, p. 55-56. 
N.&C. 

Em discussão o projeto-de-lei interpretativo do § 11 do Ato Adicional. 
Na sessão do dia 14, o projeto é aprovado em 2.ª discussão, com a emen-
da do Pe. Marinho que acrescentava uma referência também ao§ 7.0 do 
art. 10 do Ato Adicional. O projeto passa para a 3.ª discussão. 

46/6 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Defende o artigo aditivo que apresentara ao orçamento do Império, 
aumentando os ordenados dos professores dos cursos de Olinda e São 
Paulo. Fala por experiência, pois fora 23 anos professor em Olinda: 

"conheço a injustiça que sofrem aqueles professores." "Haud 
ignara mali miseris succurrere disco" (Eneida, canto II) . 

Propõe-se justificar sua emenda. 

Nenhum professor, ao menos nas grandes províncias, re-
cebe ordenados tão diminutos, tendo ainda que se ocupar dos 
exames preparatórios que absorvem 4 meses por ano. Por ou-
tro lado, Pernambuco é a província do Império onde os víve-
res são mais caros: "Não sei por que sistema e verdadeira des-
graça nossa, as letras no nosso Brasil são tão pouco estima-
das: os empregos literários são por via de regra os mais mal 



aquinhoadoÇ (apoiados) . Aqueles professores são obrigados 
a dar aulas particulares para poderem sobrf:l·i,·er. ...\lém dis-
so, com o aumento considerá\.·el da-; matrículas dos universi-
tários~ o aumento de despe>a que propõe não será oneroso ao 
Go\·erno. Antes, as matrículas cmtavam 12$800; hoje, cmtam 
W2$<JCJ(J par cada univer5Ítário. 

Praporá aliás oportunamente outra emenda para que os estudame_;; 
dos colégios das artes também paguem matrícula, porque, 

"a educação secundária (permita-.<>e-me a expressão) é coi5.a de 
luxo, e quem quer luxo gaste, tire da sua algibeira e pague··. 

13 de maio de 1846, t. I, p. 66-ti7. 
N.&C. 

O artigo aditi,·o que propmera dizia: "Q5 p!·ofessores do-5 coiégi.o, 
das artc'S, dos cur~os jurídicos de Olinda e S. Paulo e os respectirns subs-
titutos, ,-encerão d'ora em <lian.te, os primeiro-; 1:000$ de ordenado. e O> 

segundos 600$." t curimo notar que parece: uma tradição na política bra-
sileira os baixos Piveis de remuneraão do magistério. Talvez aqui resi-
da uma das explicações remotas do nosso ~ubde5em·0Ivimento. Por ou-
tro lado, obsern:-se o fato que a província de maior monocultura de en-
tão, a monocultura a<yc<i.reira, Pernambuco, era também aqueh onde 
o custo de vida era o mai-; e!eyaclo. 

O Pe. Lopes Gama, a princípio beneditino, depois secularizado, era 
redator de um jornal de: critica importantíssimo para conhecimento da 
!íOCiedade: o Carapuceiro. Era conhecido por este nome. Atacou violenta-
mente o baixo nfrel dos estudantes de Olinda, dizendo-os incapazes de 
ler os compêndios em latim. Os colégios das artes eram cursos anexos, 
onde os estudantes que não tinham feito o curso secundário em gi-
násios oficiais deveriam prestar os exames que em Coimbra se chamavam 
de pátio. Os do curso superior eram de claustro (49). 

O antigo seminário de Olinda, fundado pelo bispo Azeredo Couti-
nho e que, peio extenso currículo era r.onsiderado uma espécie de fa_ 
culdade de letras, fora incorporado ao Colégio das Artes de Olinda. o.~ 
candidatos ao sacerdócio faziam à parte o curso teológico. :\!ais tarde 
o seminário foi novamente destacado. 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Explica o atraso da Comissão, da qual é relator, na preparação do 
projeto do voto de graças. 

(-1~) \'. .-UIARO QUI:'\TAS: O padre Lopes Gama, um analista poütico do 1:-'r.do 
ptmado. !?.ª Ed. R<1:i!e, Vnivemdade Federal de Pernambuco. 

W/7 
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As graves questões que surgiram, na área das relações ex-
ternas, exigiram que a Comissão solicitasse da secretaria com-
petente um relatório sobre a situação. O material apresentado 
nesse relatório exigiu estudo aprofundado. Daí o atraso. 

16 de maio de 1846, t. l, p. 89. 
N.&C. 

É lido a seguir, pelo 1°-secretário, o texto do projeto. 
O Brasil se afastava cada vez mais da política de Rosas, na Argen-

tina, e caminhava para uma intervenção franca, o que ocorrerá quatro 
anos depois. Além disso a política inglesa, sujeitando os navios nacionais 
a tribunais ingleses, a propósito do tráfico de escravos, indignava os bra-
sileiros, provocando sérias manifestaçes antibritânicas. A resposta limi-
tava-se a dizer: "A Câmara dos Deputados considera inconciliável com 
os princípios de independência e soberania nacional o ato do parlamento 
britânico que sujeita à jurisdição de tribunais estrangeiros os navios bra-
sileiros suspeitos de se empregarem naquele tráfico; e por isso aplaude e 
toma parte no protesto que o governo de V. M. Imperial apresentou 
contra esse ato." 

46/8 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

É signatário de vários projetos, que, julgados objetos de deliberação, 
vão a imprimir. O 1.0 concede loterias para a igreja-matriz de S. José. 
no Recife. O 2.0 resolve que 

"ao Supremo Tribunal de Justiça compete exclusivamente co-
nhecer dos delitos civis dos bispos", 

com a mesma forma de processo prescrita para os presidentes de pro-
víncias. O 3.0 manda o Governo central suprir com 40, 30 e 20 contos os 
cofres das províncias respectivamente do Ceará, Paraíba e Rio Grande 
do Norte. O 4.0 autoriza o Governo a despender 500, 300 e 200 contos 
respectivamente com as mesmas províncias e prevê a maneira de aplica. 
ção desses recursos às províncias assoladas pela seca de 184.S. 

16 de maio de 1846, t. l, p. 90-91. 
N.&C. 

Os mesmos projetos são assinados também, entre outros deputado~. 
pelos Padres Carlos Peixoto de Alencar, Tomás Pompeu de Sousa Brasil. 
O projeto sobre delítos civis dos bispos foi feito lei a 18 de agosto de 
1851. Só foi aplicada uma vez, no julgamento de D. Vital e D. Antô-
rúo de Macedo Costa, em 1874. 
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16/9 JOSÉ AXTô~IO ~ARIXHO 

Opõe-se às reduções do orçamento propostas pela respectiva Comis-
são. O cálculo da despesa deve fundar-se no que as leis decretam e não 
na suposição daquilo que ~ poderá gastar. Assim, por exemplo, para o 
pleno funcionamento do Senado ~ão previsto~ 217 contos. :Xão é consti-
tucional reduzir essa verba, na suposição de: que muitos senadores falta-
rão às sessões. Defende depois as yerbas consignadas à Academia e ao 
Museu Nacional, cuja importância cultural enfatiza, bem como à escola 
de educandas do Pará. Quanto às escolas menores, porém, acha que é 
um problema que não se resolve com verbas orçamentárias, mas com um 
projeto global de instrução pública que reclama instantemente do atual 
Gabinete. Defende também a consignação para a Junta do Comércio; se 
não funcionou a contento, dé-se-lhe um regulamento, mas isto não é ra-
zão para fechá-la cortando-lhe a verba. Opõe-se à pretemão de e~enr para 
4 contos o ordenado do pre.">idente do Ceará, mas defende as Yerbas para 
:i Academia de ~Iedicína, 2 contos, e para o lmtituto Histórico, 3 contos: 

"Parece que um mau fado persegue a todos os estabeleci-
mentos científicos entre nós. ='ião há especulador que venha 
pedir loterias para estabelecer uma fábrica de panelas ou de 
colheres de pau, que não as obtenha; ninguém pergunta o 
que eles fazem com o produto das loterias; eles o recebem e 
gastam à sua vontade; apresentam três pataratas e meia, e daí 
a pauco pergunta-se pela fábric:i: e já não existe . .!\o ano 
passado a Câmara votou loterias para o Instituto Histórico, 
que não mereceram a aprovação do Senado. Como o Instituto 
Histórico ficou privado desse socorro, que eu julgo indispen-
sável, e como tenho a convicção de que se o Instituto Histó-
rico ainda não faz ao país aqueles serviços que pode fazer, t0-
davia vai-se preparando para isto; eu não me posso recusar a 
fazer este adiantamento às ciências." 

Referindo-se ao item da catequese e civilização do índio, lastima que 

"um ramo tão interessante do ser\"iço público esteja inteira-
mente, não direi esquecido, mas completamente desprezado." 

Desenvolve longamente sua teoria sobre o problema, reconhecendo 
sua enorme complexidade, contrariamente ao que o Governo vem pro-
movendo; 

a catequese e civilização aos índios não se fará tirando-as de 
seu ambiente natural para misturá-los com as populações civi. 
lízadas. O que é mister fazer é levar a civilização a seus am-
bientes nativos: "Os indígenas podem ser chamados à cívi-
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lização, mas é preciso que a civilização os vá procurar no meio 
das suas matas, sem dar-lhes a conhecer que se pretende arran-
cá-los dali. Para se convencer um indígena ela utilidade ele que 
é melhor viver em uma casa do que ao relento, é preciso fa-
zer a casa no meio elo mato que habita, é preciso fazê-lo dor-
mir nessa casa, e fazê-lo passar alguns dias nela para se con-
vencer da sua utilidade: é por esta maneira que então se mul-
tiplicaram estas casas." 

Sugere até a idéia de levar para as aldeias artesãos idôneos que en-
sinem aos índios as artes e ofícios e aos poucos se misturem com as po-
pulações indígenas. O decreto de julho, dando muitas atribuições ao ins-
petor geral dos índios não é realista. Um homem só não é suficiente para 
atender a tantas exigências. Apóia a consignação de 12 contos para a 
administração dos correios, conquanto receie que será mal aplicada. Não 
se trata de aumentar ordenados, mas ajudar as agências mais importan-
tes, que não podem subsistir com a porcentagem que lhes é atribuída. 
Tal é o caso da agência ele São João d'El-Rei por onde passa toda a 
coirespondência de Minas, Goiás e Mato Grosso. Vota contra a emenda 
aumentando o ordenado elos professores dos colégios das artes elos cursos 
jurídicos de Olinda e S. Paulo, porque não viu razões convincentes em 
favor da emenda. Considera um mau sistema envolver a questão do 
orçamento, puramente administrativa, num debate político, mas não se 
pode fortar à referência feita pelo ministro do Império, à política cha-
mada de conciliação. Sendo conciliador por temperamento, entretanto 
não pode aceitar a conciliação como parece entendê-la o deputado por 
Goiás e que traduz nestes termos: 

nós, deputados, e vós, ministros, vamos fazer conciliação e di-
zer "vamos procurar os meios de desfrutarmos este belo país, 
V. Exas. para não saírem do poder, e nós para continuarmos 
a ficar nas Câmaras como estamos. - Dois partidos se comba-
tem, se guerreiam: um quer tirar ao outro o gozo deste }'ãO-
de-ló; partamo-lo ao meio; por exemplo, Vm. será presidente 
de província, e em compensação sustentad este Ministério que 
o nomeia; e o Sr. fulano há de continuar a vir para a cadeira 
de deputado. O senhor o que quer? O que lhe agrada? Eu dou-
me bem com ser chefe de polícia. Vá para chefe de polícia, 
mas fique quieto; enfim, continue a sustentar estas coisas. 
Ora, esta conciliação, bem longe de concorrer para o bem do 
país, concorreria para estabelecer nele a guerra civil, verdadei-
ramente a guerra civ'il (apoiados). 

A verdadeira política de conciliação, que é a do Governo atual e da 
qual quer ser o apóstolo, consiste 
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"na decretação de leis úteis e convenientes; leis que protejam 
a todos, leis que garantam todos os direitos. Esta política de 
conciliação entendo eu que deve consistir na justiça que a to-
dos se deve fazer, sem atenção a lados. Essa política de conci-
liação eu traduzo pela exclusão dessa outra política, cujo único 
fim foi dividir a nação em dois campos de vencedores e venci-
dos, de perseguidores e perseguidos, de bem-aventurados e infe-
lizes." [ ... ] "demos garantias a todos os direitos, restituamos 
à magistratura a independência que a Constituição lhe dá 
[... ]" Faça-se uma reforma eleitoral para que os deputados 
sejam a expressão da vontade nacional, independentemente de 
sua filiação partidária; para que o povo possa escolher livre-
mente os seus representantes. 

Parte enfim para uma patética defesa do Gabinete de 2 de fevereiro, 
que immgurou essa verdadeira política de conciliação, esperando que o 
atual Gabinete a continue e sustente, mesmo à custa de sacrifícios. 

16 ele maio de 1846, t. I, p. 96-101. 
N.&C. 

O Pe. Marinho é realmente um político incorrigível e um declama-
dor insaciável. Mesmo tratando de uma questão puramente administra-
tiva, como o orçamento; mesmo afirmando que tal questão não eleve ser 
envolvida em debate político, não consegue controlar-se e, a propósito 
da política de conciliação, deixa-se arrebatar por uma longa arenga po-
lítica, na qual de resto denuncia com pertinência a falsa conciliação 
dos que se associam para ratear as vantagens do poder. É um demagogo 
sincero, lutando denodadamente pelo estado de direito, tema, como se 
vê, antigo na tradição política brasileira. Na aprovação e desaprovação 
las emendas parece um tanto parcial, como quando combate a emenda 
do Pe. Lopes Gama aumentando os ordenados dos professores, e votan-
do a favor do aumento dos ordenados dos correios. 

A Junta de Comércio era um órgão muito complexo, criado no Brasil 
por alvará de 23 de agosto de 1808. Desapareceu com o Código Comer-
cial de 1850. Era um tribunal, porque julgava algumas causas comerciais. 
Era uma Câmara de Comércio, porque lhe cabia propor e resolver ques-
tões comerciais, sobre as quais também era consultada. Era Casa de 
Administração, porque representava falidos, cobrava e executava suas 
lívidas e as repartia. Era Mesa de Agricutura e órgão de Inspeção de 
Fábricas. Seu título primitivo era: Real Junta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegação. Foi substituída pelos Tribunais de Comércio e 
pela Junta Comercial, com deputados eleitos pelos comerciantes, que 
exerciam funções hoje atribuídas aos sindicatos de classe (Sº) . 

("º) CAlRU, V. Princípios de Direito Mercantil. 6.ª ed. acrescentada por Cân-
dido r.ícmles de Almeida, II, 1874, p. 933. 
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~6jl0 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A indicação não deve ir à Comissão de Orçamento, mas 
deve ser remetida à Mesa, porque envolve alteração do regi-
mento. 

19 de maio de 1846, t. I, p. 11!>. 

N.&C. 

Trata-se ele indicação feita por Sousa Martins: "[... ] que no reg•-
mento da Casa se declare que na discussão da lei do orçamento não seja 
admitida à discussão emenda alguma que tenha por fim aumentar orde-
nados ou gratificações de qualquer empregado público que já se não 
achem decretadas por leis anteriores". A proposta do Pe. Marinho pa-
rece apoiar-se em razão puramente formal. De fato ela se ín:;pira elll 
razões políticas: a aprovação da indicação viria criar problemas orça-
mentários para o Gabinete que ele apoiava. Aliás, a indicação estava 
bem na linha da austeridade administrativa que ele sempre dizia de-
fender, mas faria cair algumas emendas que ele acabava de apoiar. A 
indicação acabou sendo remetida à Mesa e não à Comissão (Anais, 
[, 116). O orçamento da justiça é aprovado na sessão do dia seguinte. 
Nos itens relativos à Igreja e ao culto, notam-se desproporções estranhas: 
para os bispos: 39:700$000; para a Capela Imperial: 90:876$200; para 
os párocos e igrejas: 15:464$220 (Anais, I, 106). 

46/11 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Defende o voto de graças dos ataques que lhe foram feitos pelo 
deputado baiano, Ângelo Moniz da Silva Ferraz, futuro barão de Uru-
guaiana. 

Suas críticas relevavam no texto apenas pequenas faltas, 
críticas de resto quase todas injustas. O deputado da opmição 
não atacou os princípios em que se funda o texto. Limitou-se 
a críticas de redação. 

O orac.or aceita boas sugestões redacionais, porque não discute pa-
lavras, mas idéias. 

É injusto acusar o texto de ter estilo baixo e servil, qu:m-
do pretende exprimir todo o respeito e veneração pelo au-
gusto chefe da nação. O nobre deputado passou a censurar a 
própria Fala do Trono, acusando-a de vaga, sem exprimir a 
linha política do Gabinete. Na realidade, o texto fora pre-
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parado pelo Gabinete de 2 de fevereiro que caíra e :i.ceito 
pelo Gabinete que subira a l 9 de maio, o qual demonstrava 
assim sua intenção de continuar na mesma linha política. 

Estende-se depois longamente em defender a propriedade de Lermos 
usados pela Comissão que preparou o texto, apoiando-se no estilo usado 
em· outros votos de graças e no exemplo das cortes de França e Inglater-
r:i . Passa a seguir a referir-se aos problemas de política interna e ex-
terna, abordados pelo texto e censurados pelo deputado da oposição. De-
fende longamente a administração passada da censura de não ter feito 
nada do que havia prometido. Quanto à política externa, explica a po-
sição do Gabinete de 2 de fevereiro na questão da intervenção francesa 
e inglesa no problema do Rio da Prata. 

22 de maio de 1846, t. 1, p. J.17-152. 

~. &:C. 

O Pe. Marinho era um dos redatores do texto do voto de graças. 
A discussão, com intermináveis discursos, continua até a sessão de 4 de 
junho, quando o texto é aprovado tal e qual, ficando prejudicadas todas 
as emendas (Anais, I, 272). O discurso é quase um diálogo com Ângelo 
Ferraz, líder da oposição, então chamada "patrulha". 

46/12 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Apresenta resolução proibindo 

"a abertura e qualquer espécie de compra e venda de loja~. 
armazéns e armarinhos nos dias de domingo, à exceção das 
boticas, tavernas, botequins e casas de pasto, sob pena de 
dez mil-réis por cada infração. O produto dessas multas será 
aplicado tão-somente às despesas do culto divino." 

30 de maio de 1846, t. 1, p. 25&. 

N. 8cC. 

A resolução é considerada objeto de deliberação e mandada imprimir. 

46/13 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Justifica a resolução que apresentara, reformando a Guarda Nacio-
nal, de maneira que seja organizada e regida como os extintos corpos 
de milícias, e não fique mais subordinada à polícia: 
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"Todo mundo foge da Guarda Nacional que está debaixo 
das ordens da polícia, ninguém quer servir à polícia, o homem 
de certa ordem, que tem certa educação, não quer estar le-
vando cartas, executando ordens, até de inspetores de quar-
teirão." 

Pede que a resolução seja enviada à Comissão competente. 

30 de maio de 1846, t. 1, p. 251'. 
N.&C. 

O projeto prevê quem deve ser alistado na Guarda Nacional e quem 
deve ser isento. Reinstaura as antigas ordenanças e prevê os que serão 
isentos. O presidente, o Pe. Muniz Tavares, observa que a rei.oiução, 
tendo sido julgada objeto de deliberação e mandada imprimir, não po-
derá ser enviada à Comissão competente, mas será oportunamente tra-
zida à Câmara para ser discutida. Na sessão de 4 de junho, o Pe. Gama 
pede adiamento da discussão do projeto de reforma da Guarda Nacional, 
até que uma Comissão dê parecer a respeito de sua resolução. O adia-
mento é rejeitado e o projeto de reforma continua em discussão (Anais, 
1, 278). 

46/14 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Vota contra o requerimento. 

Não compete à Assembléia Geral intrometer-se nas atri-
buições das províncias, cujas Assembléias têm competência para 
autorizar aos respectivos governos a utilização de fundos para 
atender a calamidades públicas. Além disso, o requerimento 
pode significar desconfiança da Câmara quanto à honradez do 
presidente da Província de Pernambuco, o Sr. Chichorro da 
Gama. Aliás foi neste espírito de desconfiança que o deputado 
pelo Piauí apoiou o requerimento, insinuando que os fundos 
tinham sido desviados de seus fins assistenciais par.1 fim eleito-
rais. O Sr. Chicharro não precisa de tais meios iníquos para 
ganhar as eleições: "Seria mais prudente que o nobre depu-
tado não tivesse trazido à Casa semelhante argumento; por-
que o nobre deputado não está muito escoimado de quais-
quer desconfianças a respeito de eleições." 

4 de junho de 1846, t. I, p. 271-272. 
N.&C. 

Com a intenção de provar que o Sr. Chichorro não merecia as acusa-
ções que lhe eram feitas quanto à aplicação dos fundos destinados à 
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assis~ncia aos flagelados, o deputado por Pernambuco, Nunes Machado 
apresentara requerimento pedindo informações ao Governo a respeito 
(Anais, I, 222). O deputado pelo Piauí que exprimira desconfianças 
fora Francisco de Sousa Martins, num violento debate com deputados 
por Pernambuco (Awzis, I, 234 ss). O requerimento foi rejeitado. Nunes 
Machado vai liderar a ala exaltada chamada "praieira". Em 1848, esta 
ala vai até a revolução praieira. Nunes Machado, contrário ao recurso 
à.s armas, será a única vítima desse movimento com o qual se solidarizou. 

46/15 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Propõe emenda suprimindo a subordinação da Guarda Nacional ..às 
autoridades policias e criminais". Concorda em que a Guarda Nacional 
p~sa ser requisitada pela polícia em casos de emergência, mas a subor-
dinação da Guarda à polícia haverá de gerar conflitos entre :u autorida-
des de uma e de outra. Cita vários avisos que admitem a não subordi-
nação, apesar da lei de 18 de agosto de 1831 que a estabeleceu. 

4 de junho de 1846, t. I, p. 272-273. 
N. &:C. 

Em discussão o art. 2.0 do projeto sobre reforma da Guarda Nacio-
nal: "As guardas estarão subordinadas às autoridades policiais e crimi-
nai1:, aos presidentes das províncias e ao Ministério da Justi.,;'l. Quandc 
elas se reunirem, no todo ou em parte, onde não residir o ministro da 
Justiça ou presidente da província, serão subordinadas à maior autori-
dade policial do lugar. Excetua-se o caso em que forem mandadas pela 
autoridade militar, caso em que lhe serão subordinadas". O deputado 
Rebouças propusera emenda suprimindo as palavras "às autoridades po-
liciais e criminais" (Anais, I, 207). O Pe. Alencar propõe agora emenda 
suprimindo toda a segunda alínea do artigo. O artigo é aprovado com 
emenda de Rebouças, rejeitada a emenda do Pe. Alencar (Anais, I, 278). 

46/16 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vota pelo art. 4.0 do projeto de reforma da Guarda Nacional, mes-
mo entendendo que o projeto não satisfaz às necessidades do país, en-
quanto não se regulamentar a organização da Guarda Nacional nos mol-
des das antigas milícias, como propusera em sua resolução. 

A Guarda Nacional não é essencial ao sistema represen-
tativo, tanto que não existe nem na Inglaterra nem nos Es-
tados Unidos. A idéia da Guarda Nacional "foi uma mania 
que se introduziu no Brasil para imitar a França revolucio-
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nária de 1793, e depois, a revolução de julho (apoiados) e 
temos marchado neste terreno falso e balofo, com os pés em 
um vulcão revolucionário" (apoiados) . 

Considera porém ineptas as críticas feitas pelo deputado Ângelo 
Moniz da Silva Ferraz, falando de uma "guarda cidadã", e considerando 
a Guarda Nacional uma instituição aristocrática: 

"Segundo cá os meus princípios, sou a confessar que em 
vendo um homem com barretina oleada, espin~ar•h e baio· 
neta, considerando-o logo por soldado, por milit'lr, e tenho mui· 
to medo dele se o não vejo sujeito à mais rPgu1ar e re~tritJ 

disciplina. O que querem dizer homens todos armados, cha-
mando-se capitães, tenentes e alferes senão verdadeiros mili· 
lares? E como afirmar-se que tais não são, mas guarda cidadã? 
E por ventura também o exército não é tropa de cidadãos? 
Que mal nos veio das antigas milícias, tão bem reguladas 
que eram? O nobre deputado da Bahia disse mais, que as 
milícias eram instituições análogas ao sistema aristocrático; 
mas, ah! senhores, ainda concedida tal proposição, o que 
somos nós? Somos essencialmente aristocratas (apoiados) . Sim, 
eu não conheço país nenhum no mundo tão aristocrata como 
o Brasil. Desde pequeno que nossos pais nos ensinam a sê-lo: 
enfim basta ser país onde há escravos. E como se fala aqui 
em aristocracia em um país onde quase todos se desviam por 
hábitos, comendas, foros e títulos? O que me parece é que o 
Brasil para o que não está muito azado é para a democracia 
(apoiados) . 

Rejeita as críticas feitas às antigas milícias e não receia a acusação 
de retrógrado. 

São palavras vãs e é "com palavras que se tem embaído 
o povo, com palavras se tem transtornado tudo, e com pala-
vr<is é que temos ido muitas vezes de mal a pior." 

5 de junho de 1846, t. 1, p. 288-289. 

N.&C. 

Parece um tanto ambígua a posição do Pe. Gama, querendo a volta 
das milícias, porque antimilitarista, mas apoiando o artigo, aliás bastante 
formal, que dizia: "Fica revogado o art. 7.0 da lei de 18 de agosto de 
1831 na parte em que determina que seja lida à frente dos guardas a 
requisição da autordade civil". O artigo é aprovado (Anais, I, 289) . 
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46/17 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vota pelo adiamento 

"para que o projeto com a emenda vá à Comissão de Instru-
ção Pública, a fim de que organize um plano de estudos dos 
cursos, e este trabalho seja posto em a devida discussão." 

Opõe-se à aprovação imediata da introdução de novas matérias nos 
cursos jwidicos. O importante é uma forma que dê a esses cursos o 
valor de um sistema bem integrado. Faz sugestões a respeito: 

"Talvez seja melhor, por exemplo, separar as ciências ju-
rídicas das sociais, de maneira que uns que têm talento para 
as ciências sociais se dediquem só a elas, que os mais que 
querem seguir as jurídicas se apliquem só a este curso, etc., 
etc. Eu tenho observando que no curso jurídico de Olinda há 
duas cadeiras principalmente, às quais a mor parte dos estu-
dantes quase nada se aplicam, que passam por elas, segundo 
o dito vulgar, como o cão pela vinha vindimada, que são a 
cadeira de Economia Política e a de Direito Eclesiástico". 
Acrescentando.se novas matérias, talvez seja melhor que os 
cursos jurídicos tenham a duração de 6 ou 7 anos: porque não 
julgo "haver necessidade alguma de abarrotar o país de ba-
charéis: já os há em tão grande número, que este gênero por 
assim dizer, superabunda no mercado". Talvez seja a ocasião 
para reformar também os colégios das artes desses cursos ju-
rídicos, onde reina o caos e o anacronismo de quem ainda 
ensina a filosofia pelo Genuense. Por outro lado, o Ato Adi-
cional agravou mais a situação autorizando as províncias a 
legislar em matéria de instrução: "Já houve uma Assembléia 
que mandou por lei que nas escolas primárias se desse a ler 
aos meninos as Palavras de um Crente de Lamennais [ ... ]" 
[ ... ] "São os princípios os que governam o mundo; dos prin-
cípios formam-se os costumes, os hábitos, etc.; mas uma na-
ção toda dividida em Assembléias provinciais, cada uma das 
quais manda ensinar o que lhe parece, não pode ter identi-
dade de sentimentos." 

Dá exemplo de sua experiência, obrigado por 23 anos a ensinar a 
retórica de Quintiliano: 

"Não entendo como na retórica toda latina de Quintili-
ano se possa estudar a arte de dizer em português." 

8 de junho de 1846, t. I, p. 306-307. 
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N. &: C. 

Em discussão um projeto vindo do Senado introduzindo nos cursos 
jurídicos a cadeira de Direito Administrativo (Anais, 1, 304). O adia-
mento, que fora proposto por Moura Magalhães e defendido pelo Pe. 
Gama, é aprovado na sessão de 12 de junho (Anais, 1, 350). 

46/18 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Defende um aditamento ao orçamento do Ministério da Marinha, 
em favor do melhoramento do porto do Ceará. Começada a obra em 
1836, foi depois embargada por um ministro da Marinha, ficando sem 
se concluir um projeto da maior importância. Proporá uma emenda 
autorizando a verba de 18 contos para essa obra e a designação de um 
bom engenheiro para dirigi-la. Defende outra emenda que fizera ao 
orçamento, autorizando a construção de um trapiche que facilite o de-
sembarque no mesmo porto, sem o que é sumamente perigoso tanto o 
embarque como o desembarque de pessoas e mercadorias. Apela para a 
compreensão do ministro. 

8 de junho de 1846, t. 1, p. 314-315. 

N.&C. 

A emenda fora assinada pelo Pe. Sousa Brasil. As propostas do Pe. 
Alencar são aprovadas como emendas do orçamento na sessão de 12 de 
junho (Anais, 1, 347). 

46/19 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vota pelo requerimento, de vez que compete à Câmara saber dos 
abusos da administração para dar-lhes remédios, nem vai nisto censura 
ao atual Gabinete que não praticou ato algum caracterizável dentro dos 
abusos apontados. Concorda pois que é importante obter informações 
sobre 

"os magistrados que estão fora dos seus lugares com licenças, 
sem razão nem fundamento, porque com tais abusos muito 
e mais que muito sofre o público serviço." 

Concorda também com a emenda aditiva pedindo as mesmas infor-
mações sobre os lentes dos cursos jurídicos ausentes de suas cátedras. 
Nota que muitos lentes de Olinda foram morar no Recife, para onde 
aliás deveriam ser transferidos os cursos, porque 
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"Olinda é hoje uma cidade decadente onde faltam todos os 
recursos", inclusive os médicos. Mesmo que o requerimento 
possa melindrar o Governo, não é razão para não aprová-lo. 
O Governo deve ser grato à Câmara que lhe aponta as faltas 
com decoro e respeito. 

9 de junho de 1846, t. I, p. 317. 
N.&C. 

O requerimento fora apresentado na sessão de 6 de junho pelo depu-
tado Rodrigues dos Santos e a emenda aditiva relativa aos professores, 
pelo deputado Lopes Neto (Anais, I, 22). O requerimento e a emenda 
são aprovados na sessão do dia 10 de junho (Anais, I, 335). 

46/20 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

A contragosto apóia o artigo, mas sempre sugerindo que o projeto 
da reforma da Guarda Nacional se calcasse sobre o modelo da orgam-
zação das antigas milícias. Haveria assim de evitar-se altas patentes da 
Guarda Nacional, vitalícias, aumentando o número dos privilegiados. 
Nas antigas milícias, o inspetor geral para cada província era um oficial. 
general. 

17 de junho de 1846, t. I, p. 380. 
N.&C. 

Em discussão o art. 19 do projeto de reforma da Guarda Nacional, 
que dizia: "Fica revogada a lei de 18 de agosto de 1831, na parte em 
que permite a criação de legiões da Guarda Nacional, e extinto o posto 
de coronel chefe, assim como os do respectivo estado.maior." 

46/21 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Confessando ter pouco a dizer sobre a matéria em discussão, apro-
veita para explicitar sua desilusão sobre a política de conciliação. Espe-
rava que ela viesse a unir a teclo o Corpo Legislativo na elaboração do 
projeto da Guarda Nacional tão reclamado pelas públicas necessidades. 
Suas esperanças vêm sendo iludidas; talvez por ser mineiro desconfiado, 

"vou me persuadindo de que a conciliação vai se tornando 
em logração (apoiados) , de sorte que na Câmara a ilustre 
oposição não nos coadjuva, nem ataca, nem defende, entre-
tanto que pela sua imprensa apresenta as mais violentas cen-
suras contra seus adversários, e as exigências as mais desra-
zoáveis que se podem considerar. " 
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Cita como exemplo o ataque publicado nos jornais ao presidente 
de Minas, Dr. Quintiliano José da Silva. Parte então em sua defesa, 
esquivando-se a várias int~rvenções do presidente da Câmara, Pe. Muniz 
Tavares, que o adverte a limitar-se à matéria em discussão. Entra a se-
guir em outro exemplo em que a conciliação ficou frustrada: a reforma 
eleitoral. Estende-se longamente sobre o tema, apesar das advertências 
do presidente. Referindo-se enfim ao. projeto de reforma da Guarda 
Nacional, conclui dizendo que nem vale a pena votá-lo, porque se paS-
sar na Câmara, não passará no Senado. 

17 de junho de 1846, t. I, p. 381-383. 
N.&C. 

Discussão do projeto que reforma a Guarda Nacional. O Pe. Mari-
nho denuncia as constantes discordâncias entre as duas Câmaras. O 
Pe. Marinho reincide incorrigivelmente no seu vezo de se arrebatar nas 
declamações políticas, desta vez aliás com uma certa nota de deboche 
que acabou criando problema para o presidente da Câmara (Anais, 
I, 383). Aparteado por Silva Ferraz que lhe lembra que era brigadeiro 
da Guarda Nacional, retruca que era "brigadeiro dos índios". O art. 19 
é, pouco depois, aprovado (Anais, ibid.). A intervenção do Pe. Mari-
nho desencadeará intensos debates na sessão do dia seguinte. 

'16/2'2. MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Pede o adiamento da discussão, até que o projeto seja impresso e 
possa ser devidamente estudado pela Câmara, dada a gravidade do assun-
to, tanto mais, quando sobre a matéria há dois projetos com emendas. 
É porém pela criação dos bispados. O bispo de Pernambuco, por mais 
zeloso que seja, não pode pastorear tão grande extensão do seu bispado. 

18 de junho cfe 1846, t. I, p. 388. 
N.&C. 

Entrava em discussão o projeto n.0 86, propondo a cnaçao do bis-
pado do Rio Grande do Sul, com a elevação a arcebispado do Rio de 
Janeiro, e do bispado do Ceará. O deputado Antão entrara logo no 
debate propondo só a criação do bispado do sul, quando o Pe. Gama 
pede adiamento, alegando que não possuía o texto do projeto. 

46/23 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Defende-se da crítica de ter mudado cfe partido e passado para o 
partido governista: 
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"Quem há no Bra;;il qu(; P''~ía alardear de ter sido sempre 
o mesmo f.-m seus príncípíos político-,;. Meta cada um a mão 
em sua comciéncia; <: se (;.>ta í~ julga inocente a tai respeito, 
seja o prímefro que apedreje: º' mai, (apoíadosj. Há quan-
tos ccnhed eu repubJíqu(;iro> furio,1n, e que hoje são monar-
quí.~tas extremados! Quantos não estão hoje em sumidades do 
E!tado, e que outror;i. fíztram tantos e tão diferentes papéis~., 
(apoiados). 

Refere-se a seguir ao tema da conciliação dos partidos, que deve 
ser bem definjdo, para não envolver formas inaceitáveis de conciliação: 

"[...] Se entre nó~ há verdadeiros parúdos políticos, ver-
dadeiras convicções, é impos•ível dar-se conciliação no sen-
tido que alguns quc:r<:m, porque toda a convicção é de sua 
natureza intokTante". [... ] "O que é que se pretende com 
essa conciliação? Será chamar para os lugares oficiais os nosso'> 
adversários, e compartir com eles o poder? Tal opinião não 
pode ser sincera nem de uma nem ele outra parte; porque, como 
bem disse o profundo Tácito: - A cobiça do poder é a mais 
abrasadora das paixões - Cupido dominandi cunctis atfectí-
bus flagrantior. Além do que, não compreendo regime re-
pre".entativo sem dois partidos políticos, isto é, ministerialis-
tas e oposicionistas". [ ... ] "Uma conciliação, em virtude da 
qual se vão metendo os nossos adversários nos empregos impor-
tantes, nas presidências das províncias, etc., etc., isso não 
é conciliação, é logração, é embaçadela. Finalmente, quanto 
à política do país, ou nós ou vós". Só há um sentido acei. 
tável da conciliação: "que ponhamos termo a esse descome-
dimento com que se acometem os partidos, que ninguém seja 
perseguido, uma vez que se não torne insurgente; que se 
façam leis que garantam todos os nossos direitos; que a nin-
guém se negue a justiça; que se deixe ao povo o voto espon-
tâneo nas eleições, sem que todavia deixe o Governo de 
intervir nelas, não como poder, mas como opinião, por meio 
de seus amigos e aliados, e não pela força e violência". 

Vota pelo requerimento. 

18 de junho de 1846, t. l, p. 393-394. 
N.&C. 

Tratava-se de um requerimento de Nunes Machado propondo o adia-
m.ento da discussão sobre a Guarda Nacional, até que o Senado se pro· 
nunciasse a respeito. Silva Ferraz opõe-se ao adiamento e, em seu dis-
curso, respondendo a um aparte do Pe. Gama, o chama, com ironia, 
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pe~~oa habilitada para falar sobre conciliação, de vez que militara em 
arr.bos os partidos. É a ele q uc responde o Pe. Gama, apesar cfe adver-
tido pelo presidente para cingir-se à matéria. A intervenção do Pe. Gama 
é lúcida: falava-se em conciliação, mas ninguém definia em que termos. 
Assume uma posição baswnte intransigente, mas, em todo caso, franca. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO46/24 

Apóia o requerimento de Nunes Machado, cuja discussão considera 

"a mais importante que talvez tenha aparecido na Câmara"l 
O requerimento deve passar "como um protesto muito ex-
plícito, muito claro, que a Câmara dos Deputados deve fazer 
perante a augusta Câmara dos Srs. Senadores, de que não 
está disposta a se deixar aniquilar por uma fração da Câ-
mara vitalícia, que parere ter tomado a peito exautorar-nos." 

Declama longamente sobre esse tema, condicionando a aprovac;ão 
pela Câmara da lei da Guarda Nacional à previa aprovação pelo Se-
nado da lei das eleições. Denuncia depois a exploração que a oposição 
vem fazendo da idéia de conciliação: 

"Por que motivo ou com que interesse isto - faz agora 
oposição -, Oh! são muito patentes: há um lugar de juiz de 
direito, porque não há de ser nomeado este moço nosso ami-
go? Há um lugar de presidente, a oposição está tão boa, 
tão conciliadora, vá este moço para presidente; eis as van-
tagens que a oposição atualmente espera colher; mas quando 
subir ao poder [ ... ] então a lei hà de ser outra" (apoiados) . 

Termina rebatendo uma referência injusta que o deputado Silva 
Ferraz fizera ao presidente de Minas Gerais, o Dr. Quintiliano José da 
Silva. 

Vota pelo adiamento. 

18 de junho de 1846, t. I, p. 394-396. 
N. &: C. 

A propósito do seguinte requerimento do Sr. Nunes Machado: "Pro-
ponho que fique o projeto adiado até a aprovação no Senado da lei 
das eleições". O Senado não aprovara o projeto da Câmara sobre elei-
ções. Ao mesmo tempo recusou a fusão para a discussão e votação con-
juntas, previstas na Constituição. O papel da Câmara na confecção das 
leis estava assim ameaçado. Era inútil procurar a reforma da Guard;t 
Nacional. Nunes Machado terminou retirando o requerimento. 
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A referência do presidente de Minas envolvia um irmão do Pe. Ma-
rinho, que teria sido demitido pelo referido presidente. O Pe. Marinho 
protesta afirmando que desconhece o fato e tem certeza que o presiden-
te agirá com justiça. Depois de uma tão acalorada intervenção em de-
fesa do requerimento, mal suspeitava o Pe. Marinho que o próprio 
Nunes Machado haveria de retirá-lo, possibilitando assim a imediata 
continuação da discussão do projeto da Guarda Nacional (Anais, l, 410). 

~6/25 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Defende sua emenda propondo que seja enviado ao Governo o pa-
recer da Comissão, o qual também apóia: 

"Eu creio que no sistema representativo o Governo deve 
estar sempre muito atento ao pensamento da Câmara, mas a 
Câmara não tem obrigação de seguir o pensamento do Go-
verno; a Câmara pode tomar contas ao Governo, e o Governo 
não pode tomar contas à Câmara." 

Se se criava um precedente, a culpa não era do funcionário, mas 
da lei. 

20 de junho de 1846, t. 1, p. 406-408. 

N.&C. 

O parecer autorizava a um funcionário do Ceará, que fora nomeado 
para um segundo cargo público, a receber os honorários de ambos. 

46/26 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Propõe emenda aumentando para 600$000 a renda exigida para a 
nomeação de oficial da Guarda Nacional: 

"Esta renda de 400$000 é muito pouca; porque no Brasil 
quem é que não tem quatrocentos mil-réis? Todo o mundo 
os tem, e por conseqüência todo o mundo está habilitado para 
ser oficial da Guarda Nacional: além de que isto de renda 
líquida é coisa que nunca se verifica, segundo a experiência 
tem mostrado" [... ] "do contrário qualquer homem, à exce-
ção de mendigos, à exceção de indigentes da última classe, 
poderá ser oficial da Guarda Nacional". 

25 de junho de 1846, t. I, p. 443. 
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N. &C. 

Em discussão o art. 32 do projeto de reforma da Guarda Nacional, 
que exigia, para ser oficial, além das condições para serem eleitores, a 
renda de 400$000 anuais (Anais, I, 442). 

46/27 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Volta a defender sua emenda, refutando as críticas que lhe foram 
feitas. 

A crítica da exigência de uma renda de 600$000, "sem 
atenção para as localidades onde se pode ganhar mais ou 
menos dinheiro", vale também para a renda de 400$000. 

Sabe que também a renda de apenas 400$000 é exigida para ser 
deputado. Julga porém que esse dispositivo constitucional pode e deve 
ser reformado por lei ordinária 

"porque no tempo em que ela (a Constituição) se fez, 
400$000 não representavam o mesmo valor que hoje repre-
sentam." 

Acusam-no de, com suas emendas, pretender acabar com a Guarda 
Nacional. Concorda com a acusação, tanto que quando o projeto entrar 
em 3.ª discussão, voltará a apresentar, como projeto substitutivo, o seu 
projeto restabelecendo as antigas milícias. Conserva o nome de Guarda 
Nacional meramente pro forma, porque a instituição mesma da Guarda 
Nacional é de fato odiosa para o Brasil, 

"porque nós sabemos que a Guarda Nacional da França não 
foi outra coisa mais do que o resultado do plano de armar 
as massas, o povo contra o exército, que se dizia sustentava 
o despotismo. Mas o exército brasileiro não nos merece isto 
certamente; ele derramou o seu sangue pela independência; 
tem feito muitos serviços em favor da liberdade. Entretanto, 
como tudo que é da França é bom, e a Guarda Nacional 
veio da França, nós macaqueamos, isto é, macaqueamos o 
que há de impraticável, o que há de pior, o que não pode 
ter lugar entre nós; mas algumas coisas que são boas, isso 
não." 

25 de junho de 1846, t. I, p. 444. 
N.&C. 

A discussão é adiada pela hora. 
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46/28 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Apresenta parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos aprovando a 
tahela àe emolumentos do bispado de Pernambuco, emitida pelo bispo, 
com algumas modificações: 

1 - O estipêndio das missas cantadas é fixado em 4Srs. 
Em 2$rs o dos ministros que servem nessas missas. 

2 - O estipêndio do pároco, por cada dia de novena, é 
elevado a 2$rs. 

3 - No memento ou enterro solene, a oferta ao pároco 
pela sua assistência, sem pluvial, é elevada a 2$rs. 

4 - Ao pároco, pela presidência e por cantar a missa no 
ofício paroquial, dar-se-á a esmola de 6$rs e 2$rs aos outros 
sacerdotes. 

5 - O estipêndio ao pároco para outro sacerdote batizar: 
acrescentar - "não se achando o pároco na desobriga." 

6 - Certidão de batismo, casamento e outras, 480rs de 
busca. Se for de mais de 30 anos, conforme o convenciona-
do. 

(Resumo) 
4 ele julho de 1846, t. II, p. 46. 

N.&C. 

Está assinado pelo bispo do Rio, e pelos padres Tomás Pompeu de 
Sousa Brasil e Antônio Pinto de Mendonça. 

46/29 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Dá sua assinatura ao projeto àe Nunes Machado: 

"Todo fazendeiro ou proprietário de terras que fundar em 
sua fazenda ou terras uma povoação de colonos agrícolas pelo 
menos de cinqüenta famílias que perfaçam mais de duzentos 
indivíduos tirados de país estrangeiro, e que não tenham tido 
no Brasil residência ou domicílio anterior ao tido nessa fa. 
zenda ou terras, receberá do Tesouro Nacional uma indeniza-
ção de 80$000 por cada indivíduo, se mostrar que na mesma 
fazenda ou terras não trabalham escravos." 

4 de julho de 1846, t. II, p. 47. 
N.&C. 

O projeto se situava na linha ele uma política que começava a se fir-
mar de uma progressiva substituição do trabalho escravo pelo trabalho 
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imigrante. O projeto é assinado por 20 deputados, entre os quais também 
o Pe. Lopes Gama. 

46/30 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Apóia o requerimento apresentado pelo deputado Urbano Pessoa de 
Melo, pedindo ao Governo informações sobre a situação em Pernam-
buco e 

"sobre os últimos julgamentos proferidos pelo tribunal dos 
jurados nos processos intentados contra os periódicos daquela 
província, por injúrias ao imperador e ao presidente da mes. 
ma". 

Entre as acusações feitas a Chichorro da Gama, presidente da provín-
cia, um o acusava de assalariar o Pe. Gama para escrever o que ao 
presidente aprazia. Repele com energia essa acusação e denuncia a 
pressão exercida pelo comandante de armas da província sobre o tribunal 
do<> jurados. Exalta as qualidades de caráter e de homem público do pre-
~id<>nte Chicharro. 

7 de julho de 1846, t. II, p. 75-76. 

N.&C. 

Havia suspeitas de que o tribunal absolvera periódicos do partido 
que, em Pernambuco, estava na oposição, periódicos que teriam insultado 
o presidente da província, a sua senhora e a augusta pessoa do imperador. 
De fato eram os pródromos da luta entre praieiros e guabirus, que explo-
diria em 1848 e onde morreria o deputado Nunes Machado. Os praiei-
ros, liberais, tiravam o nome de seu jornal, o Diário Novo, cujas oficinas 
se situavam na praia; tinham subido ao poder provincial com Chichorro 
da Gama, atacados pelo Diário Velho, Diário de Pernambuco, órgão dos 
conservadores. O assunto daria lugar ainda a veementes debates. Na ses. 
são de 13 de julho, Silva Ferraz ataca com tal violência o Pe. Gama 
que este se retira do recinto da Câmara (Anais, II, 54) . Tudo porém aca-
ba em calma, quando na sessão de 22 de julho, o próprio deputado Ur-
bano Pessoa de Melo retira seu requerimento (Anais, II, 294). 

46/31 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Responde às impugnações feitas pelo deputado Silva Ferraz a seu 
projeto sobre a abertura das lojas aos domingos. Se a multa de 10$000, 
contra as lojas que abrirem suas portas, parece pequena, basta aumentá-
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la por uma emenda na 2.ª ou 3.ª discussão. Se a lei parece inexeqüívcl, 
basta também propor medidas para torná-la exeqüível. Quanto à obje-
ção fundada no fato de que já existem penas eclesiásticas contra 05 infra-
torc5 do preceito dominical, observa que tais penas não surtem nenhum 
efeito: 

"infelizmente quão poucos são hoje aqueles que fazem caso 
das penas espirituais; por isso é que muito convém castigar 
nos interesses materiais aqueles que por esse interesse ofendem 
a lei do Senhor. Em um país, senhores, em que se professa 
a religião católica apostólica romana, não pode ser estianha-
do, e menos rejeitado o projeto de um deputado, ministro do 
altar, que quer o Governo civil auxilie a Igreja na obser-
vância de um preceito não meramente eclesiástico, mas todo 
divino" (apoiados) . 

Insiste no valor do projeto para a moral pública e solicila ao Se-
nhor bispo presente, que o apóie e aperfeiçoe. 

8 de julho de 1846, t. IJ. p. 99. 

N.&C. 

Entrava em l.ª discussão o projeto que o Pe. Gama apresentara na 
bessão <ie 3 de maio. Acabara d'e ser impugnado cortezmen.e por Silva 
Ferraz, a quem o Pe. Gama pretende responder, a partir de uma ecle-
siologia fortemente marcada pela influência tridentina: a Igreja recor-
rendo ao Estado para forçar a observância de um preceito divino. A 
interverição <lo Pe. Gama é um depoimento importante sobre a descris-
tianização da sociedade brasileira. O bispo presente era D. Manuel do 
Monte Rodrigues de Araújo. 

P::ircce iealmente incrível que houvesse no Brasil um hábito tão pou-
co cristão como o do trabalho aos domingos. E mais ainda, que católicos, 
e ainda sacerdotes, fossem contrários ao projeto sob o pretexto de que os 
caixeiros iriam aproveitar a folga para pecar. 

O projeto é aprovado em l.ª discussão. 

46/32 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

É de opinião que a discussão do projeto sobre a criação de novos 
bispados sofre a influência de um certo provincialismo. Cada um deseja 
um bispado para sua província e oxalá fosse possível satisfazer a todos 
esses desejos. Esses porém não bastam. É mister que haja recursos sufi-
cientes para manter os novos bispados com as despesas que acarretam, para 
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a caixa pia, a catedral, o seminário. Não vê porém possibilidade para a 
criação do bispado do Piauí. Julga que é necessário atender às necessi-
dades mais urgentes, como é o caso das Minas Novas. Não há ali possi-
bilidade de serem atendidos os fiéis, dependendo a região do bispado 
de Pernambuco. Aprova pois apenas a emenda criando a prelazia de 
Minas Novas, que deverá compreender freguesias de Minas, Bahia e 
Pernambuco. 

9 de julho de 1846, t. II, p. l ll. 
N.&C. 

O assunto entrara em discussão na sessão de 18 de junho. 

46/33 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A decadência da moral pública é devida, em parte, à falta 
de bons párocos. A criação de novos bispados é um meio para 
a formação de bons párocos: "é muito natural que um padre 
provido em uma freguesia, muitas vezes em uma muito remo. 
ta distância da residência episcopal, que durante toda a sua 
vida nunca vê o seu prelado, nunca tem mesmo ocasião de 
receber seus avisos, seus conselhos, é muito natural, digo, que 
este pároco possa relaxar-se em algumas coisas daquelas que 
sejam mesmo essenciais ao desempenho de seu ministério; 
quando porém os párocos estejam debaixo da imediata vigilân-
cia dos Srs. bispos, parece que a razão natural nos diz que . 
esta relaxação será menos freqüente, ou pelo menos mais fa-
cilmente remediada." 

Cita como exemplo insigne da ação moralizadora de um bom bispo 
o caso de Mariana 

"onde felizmente temos um bispo que compreende toda a ex-
tensão da santidade de seus deveres episcopais." 

No entanto esse mesmo bispo lhe dissera em Diamantina: 

"Por minha parte, se o meu bispado continua a ter uma 
extensão tal, eu o renuncio, porque não me é possível desem-
penhar meus deveres, e eu não quero carregar a minha cons.. 
ciência." 

Fica assim aturdido ouvindo a afirmação de que a criação de bis-
pados pode ser contrária à moral pública. 
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A existência de abusos, como de bispos que se opõem às 
leis do Estado, não é argumento contra a criação de novos 
bispados. 

Refere-Se às tensões existentes entre o presidente e o bispo de Per-
nambuco. 

A verdade é que uma lei provincial ui\•i<liu paróquias 
sem audiência dos bispos, e este não poderia ddxar de pro-
testar. 

Lembra os serviços prestados por esse bispo, D. João da Purificação 
M".irques Perdigão, na pacificação da Cabanada, no que é contestado por 
Vilela Tavares, professor, note-se, de direito eclesiástico. Examina a se-
guir a objeção tirada do aumento de despesas públicas. Não crê que seja 
tão grande esse aumento, tanto mais que muitas despesas são dispen. 
sáveis: 

"[...] se criarmos logo dois ou três bispados e não for possí-
vel desde logo que estabeleçamos um cabido, Que erijamos 
mesmo uma catedral em uma igreja coberta de p::tlha, que Le-
nha por simples adorno um crucifixo, um pastor com seu ca-
jado, poderá reunir grande porção de ovelhas dispersas do 
grande rebanho de Jesus Cristo, poderá produzir a maior 
possível utilidade." 

A força do cristianismo lhe vem de sua doutrina, não obstante os 
erros de seus ministros. 

Mas para que essa doutrina exerça sua missão moraliza-
dora é necessário que haja quem a ensine, "mas para ter quem 
a ensine é necessário ter um bom pároco, mas para ter um 
bom pároco é necessário ter um bom bispo." Para que haja 
moralidade é preciso que haja justiça, mas para que haja justi-
ça é preciso que os juízes "se compenetrem da idéia de uma 
outra vida". 

9 ãe julho de 1846, t. II, p. 115-117. 

N.&C. 

O Pe. Marinho responde especialmente às objeções levantadas pelos 
deputados de Pernambuco, Nunes Machado e Vilela Tavares, que reve-
lavam certa animosidade contra o bispo de lá. Modestamente, apesar de 
se reconhecer o mais indigno dos padres, cita seu exemplo: "tenho às 
vezes no púlpito, com a palavra, comovido" [ ... ] O deputado que jul-
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gava a criação de novos bispados contraproducente fora Vieira da Cunha 
(Anais, II, 111). 

Não há propriamente contradição entre o "padre Carapuceiro" (Lo-
pes Gama) e o Pe. Marinho. Ambos acham mais importante a ação de 
um prelado que a instalação de uma diocese. 

Minas Novas, antiga Vila do Fanado, na comarca de Jequitinhonha, 
no nordeste de Minas Gerais, corresponde ao atual bispado de Araçuaí. 
É uma região típica de sertão, de população tênue e isolada. 

46/34 D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Declara-se autor do projeto de criação de novos bispados. Já se ma-
nifestara sobre o assunto por ocasião da l.ª discussão, em 1845. Nin-
guém atacara o projeto. Só agora Vilela Tavares se manifestara contra 
alegando que o estado da moral pública é baixíssimo. 

É espantosa a imoralidade, especialmente no sertão de 
Minas Gerais, onde há excessivo número de assassínios e nas-
cimentos ilegítimos. O professor de Olinda crê mais em bons 
párocos. 

O mesmo deputado preocupa-se com o lado financeiro do projeto. 

Ora, a Comissão que redigiu o projeto teve por base as 
representações dos habitantes e das Assembléias provinciais. 
Todos os bispos estão de acordo. Daí ter a Comissão proposto 
a criação de três bispados: Rio Grande do Sul, Ceará e 
Piauí. Sobre Minas Novas só teve uma indicação do arcebis-
po da Bahia, mas sem documentação. Há 9 bispos. A Comis-
são propõe mais três. Fica uma província eclesiástica demasia-
do extensa, como não há exemplo. Daí a necessidade de 
criação de mais um metropolita. 

Apoiará a criação de um bispado em Minas Novas. 
No momento urge a criação da diocese elo Rio Grande do Sul. Ali 

deixou um visitador e prometeu conceder-lhe todos os poderes possíveis. 
Quanto à existência de um padre que exerce a Medicina assegura que 
já providenciou a respeito. 

Esse sacerdote não rege nenhuma igreja. No Rio Grande 
do Sul há uma falta extraordinária de padres. Mas as pa-
róquias estão providas. Daí o fato de um padre ter desem-
penhado diversos papéis numa celebração da Semana Santa, 
causando sensação um tanto ridícula. 

Um bispo há de fundar um seminário e as condições me-
lhorarão. 
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Falará sobre cabidos e seminários oportunamente. 
Vilela Tavares perguntou por que não se obedece ao Concílio Tri-

dentino que manda celebrar concílios provinciais de três em três anos. 
Responde o bispo. 

"No Brasil há uma só província. Os bispados são muito 
distantes uns dos outros. É mister para tais concílios que se-
jam chamados todos os bispos e, em conseqüência, deixando 
as suas dioceses se apresentem na sé arquiepiscopal. Além 
disto, para a ausência dos bispos de suas igrejas faz-se neces-
sária a licença do Governo. " 

"O primeiro e único concílio provincial que se preten-
deu celebrar na metrópole da Bahia não pôde efetuar-se, e 
então era menor o numero de bispos sufragâneos. Em verda-
de esse concílio que se convocou provincial pela sua reunião, 
não passou de diocesano; de maneira que as constituições que 
ali se fizeram, se hoje regem todos os bispados do Império, 
isto se deve não à força delas, mas à aceitação que os bispos 
fizeram, cada um, para a sua diocese. 

"E não admire o honrado deputado que concílios pro-
vinciais se não celebrem entre nós, quando há talvez perto de 
um século eles se não reunem na Europa, onde aliás foram 
outrora tão multiplicados e freqüentes." "Com mágoa o digo, 
o único lugar onde se celebram hoje concílios provinciais é 
nos Estados Unidos da América. Ali o culto católico goza de 
absoluta e plena liberdade e por isso os bispos reúnem-se 
quando querem e fazem os regulamentos que entendem neces-
sários." 

"Mas se o ilustre deputado pede a convocação dos con. 
cílios provinciais para se organizarem constituições eclesiásti-
cas para cada bispado, pois que as da Bahia, como ele disse, 
em mais de dois terços de suas disposições têm caído em de-
suso, então eu entendo que o fim do ilustre deputado pode 
conseguir-se por um meio mais fácil que é a celebração de 
sínodos diocesanos para os quais só têm de concorrer os cône-
gos e os párocos. Nesses sínodos poderão organizar-se as cons-
tituições eclesiásticas para cada bispado. Eu ouvi dizer que 
o senhor bispo de Mariana tencionava celebrar um sínodo dio-
cesano. Não sei se é exato. Pela minha parte declaro que 
também tenho em vistas redigir umas constituições para o 
bispado do Rio de Janeiro e ao depois submetê.las a um sí-
nodo diocesano. Mas este trabalho pede tempo e deve ser 
feito com bastante meditação." 

9 de julho de 1846, t. II, p. 117. 
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N.&C. 

Importantíssimas declarações do bispo <lo Rio de Janeiro e capelão-
mor da Casa Imperial. Põe o dedo na ferida da falta de um órgão do 
episcopado. Depois do sínodo da Bahia, concílio frustrado, a primeira 
reunião do episcopado ocorre em S. Paulo, 1890, já na República, e o 
concílio brasileiro em 1939 (51) • À falta de apoio governamental para o 
concílio sempre adiado já nos referimos anteriormente. 

A falta de convocações de concílios na Europa seria respondida em 
1869, com a do Primeiro Concílio Vaticano. 

É bom lembrar que o bispado de Porto Alegre foi criado em 1848. 
O de Fortaleza só em 1854, juntamente com o de Diamantina, e não :Mi-
nas Novas. 

A comparação com os EUA é aterradora. Em 1896 havia ali H 
arcebispos, 67 bispos, 4 vigários apostólicos, 1 prefeito apostólico, 9.362 
padres para 8.850.410 católicos (52). 

A 7 de julho de 1847 é aprovado, sem discussão, um projeto criando 
o bispado do Rio Grande do Sul: "Fica o Governo autorizado a impe-
trar da Santa Sé a bula de ereção de um bispado na Província do Rio 
Grande do Sul." 

Fora Vilela Tavares que estranhara o silêncio elo bispo capelão-mor, 
o mesmo Tavares que criticara o bispo ele Pernambuco pela obra O Pas-
tor e a ovelha, "obra tão mal escrita, tão imoral, tão escandalosa mes-
mo [... ] que os pais de família devem ter todo o cuidado em que não 
entre ela em sua casa!" (Anais, II, 114) . Refere-se também a Sousa Mar-
tins que pleiteava um bispado para o Piauí e reclamara pela não cele-
bração dos concílios provinciais e a Luís Alves Leite de Oliveira Belo, 
deputado pelo Rio Grande do Sul, que pleiteava o bispado para lá e 
aduzira as anormalidades, de um padre que exercia a Medicina e tio vi-
gário de Cruz Alta que "oficiava no altar, pregava sermões e de mais 
a mais dirigia a música do coro, só com o fim ignóbil de ganhar dinhei-
ro como celebrante, como pregador e como músico." 

46/35 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Exprime seus sentimentos pelos ataques indignos de que foi objeto 
o bispo de Pernambuco, respeitável prelado, cujos serviços 

"na pacificação dos Cabanos das matas de Jacuípe são um fato 
que deveria impor gratidão a todos os pernambucanos, e que 
a história não poderá esquecer." 

(51) Mons. MANUEL BARBOSA: A Igreja no Brasil, Rio, "A Noite", ed. 19·1!í, 
p. 126 e segs. 

(52) Mons. BARBOSA, op. cit. p. 30. 
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Entrando na questão da criação de novos bispados, julga não ha-
ver mais o que acrescentar quanto aos motivos apresentados: 

"a grande distância desses lugares às suas sedes episcopais, a 
dificuldade das relações entre esses lugares, as precisões con. 
tínuas de pasto espiritual que sentem os habitantes dos lu-
gares mais remotos dessas províncias são motivos mais que su-
ficientes e justos para demonstrar a necessidade imperiosa da 
criação desses bispados." Com bispados cuja extensão é maior 
que a "dos maiores reinos da Europa, não é possível atender 
às necessidades espirituais dos fiéis, conforme os preceitos 
evangélicos e as definições do Concílio de Trento. A necessi-
dade da criação aparece mais clara quando se compara a di-
visão eclesiástica do Brasil com a de outros países: "O reino 
de Portugal que não é maior que a província do Ceará, con-
ta 14 bispados e 3 arcebispados; entretanto que o Brasil, maior 
que metade da Europa, conta 8 bispados e 1 arcebispado. -
Mas tem Portugal 6 ou 7 milhões de habitantes? - Não, se-
nhor; Portugal conta de 3 a 4 milhões de habitantes, e o 
Brasil, cinco." 

Outro argumento em favor da criação vem do fato que os bispados 
existentes foram criados há muito tempo, quando as Províncias do Cea-
rá e Piauí eram apenas habitadas, e hoje conta a primeira com 250.000 
habitantes e a segunda com 150. 000. Historia a criação dos bispados no 
Brasil: 

"creio que o primeiro foi criado na Bahia, pelo ano de 1550 
ou 1551; ao menos o seu primeiro bispo, D. Pedro Fernan-
des Sardinha, nomeado por D. João III, ali chegou em 1552. 
Depois el-rei D. Pedro II suplicou ao santo Papa Inocêncio II 
a criação úo bispado da Bahia em metrópole, e a criação de 
mais três bispados no Brasil. Creio que isso teve lugar em 
1776, e então foram criados os bispados do Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Maranhão, ficando a Sé da Bahia elevada a 
arquiepiscopal com os bispados sufragâneos do Rio, Pernam-
buco, S. Tomé e Angola; e Maranhão pertencendo à metró-
pole de Lisboa. Suponho que pelo meado do século passado, 
no reinado do Sr. D. João V e pontificado do santo Papa 
Bento XIV foram criados os outros bispados e as prelazias de 
Mato Grasso e Goiás (eu não afirmo bem essas datas, porque 
não pude hoje verificá-las) ; e creio que as duas prelazias foram 
eretas em bispados em 1829." A objeção tirada do acréscimo 
de despesas que a criação acarreta não tem fundamento: nem 
será uma despesa tão grande, nem agravará muito o tesouro, 
"principalmente se cortássemos por muitas despesas inúteis 
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que se têm decretado, como com a criação de novas legações 
na Europa sem necessidade alguma." 

Não concorda porém com a idéia de que os novos bispados poderiam 
começar a funcionar sem os cabidos e os seminários. 

Tal proposição não é conforme com a disciplina eclesi<'ts-
tica: "os cabidos na disciplina atual formam um só corpo 
com o seu bispo, formam o seu conselho desde o século XI ou 
XII depois da extinção do antigo presbitério". Quando muito, 
em vez de 20 ou 30 cônegos, poderíamos reduzir seu número 
a 10: "Como é possível que uma catedral dispense seu corpo 
capitular? Quem é que há de fazer as solenidades públicas do 
culto religioso na Sé? Quem há de assistir ao bispo nos pon-
tificais e noutros atos do culto público?" Quanto aos seminá-
rios, observa que os que declamam contra a ignorância e a des-
moralização do clero são os que mais deveriam empenhar-se 
na criação elos seminários. Quem quer os fins, quer os meios, 
e o meio para combater a ignorância e formar os bons costu-
mes do clero é a funelação de novos seminários, grave exigên-
cia da tradição da Igreja, confirmada pelo Concílio de Trento. 
No Brasil, "ao menos o governo português foi mais previdente 
a este respeito. Pelo alvará ele 10 ele maio de 1805 mandou es-
tabelecer seminários em todas as dioceses, dotá-los com os fun-
dos necessários, e além disso determinou que todos os anos 
cada diocese mandasse um ou dois alunos de mais habilidade 
para a univesidade de Coimbra cursar as ciências eclesiásti-
cas em grau superior. Nós não temos até hoje um curso de 
ciências eclesiásticas onde os nossos sacerdotes possam ir apro· 
fundar os conhecimentos superficiais que aprendem nos se-
minários. E entretanto declama-se tanto contra a ignorância 
do pobre clero! Habilitai.o com os meios necessários ele ins-
trução e depois declamai se eles se não aproveitarem deles. 
Senhores, entre nós se dá tão pouco apreço à instrução ecle-
siástica, ou antes faz-se tão pouco caso do que diz respeito à 
religião, que o Governo não se informa do estado dos semi 
nários, da instrução que recebe o clero, ou pelo menos não 
dá conta de suas informações à Assembléia, como aliás era 
de seu rigoroso dever. Eu julgo, portanto, Sr. presidente, de 
necessidade indeclinável a criação de seminários nos novos bis. 
pados, assim como de um curso de ciências eclesiásticas teo-
lógico-canônicas no Império." 

Estranha as objeções feitas aos termos do projeto autorizando o Go-
verno a solicitar à Santa Sé a criação dos bispados. 
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Se o poder temporal pode intervir nessa criação, "enquan-
to nela se criam empregados públicos pagos pelo Estado, como 
o bispo, o cabido, etc [ ... ]", a criação mesma depende ''unica-
mente do (poder) espiritual, para o que somente é criada 
a d'iocese", ou seja, para o culto. 

Disserta sobre as relações entre os dois poderes, observando: 

"Deus nos livres que se c.lcsconheça entre nós os limites e 
independência dos poderes temporal e eclesiástico. Tal foi 
a grande falta da Assembléia Constituinte cfe França que pro-
duziu tão funestas conseqüências. É do equilíbrio e indepen-
dência dos dois poderes que dependem a paz e felicidade do 
mundo. Quando se desconhecem esses limites, quando um dos 
poderes usurpa ao outro atribuições que lhe não competem, 
aparecem a desordem e tristes conflitos de que temos funestos 
exemplos na história". De início, as igrejas eram criadas pelos 
apóstolos e seus sucessores, sem intervenção da autoridade ci-
vil: "os limites de sua pregação eram os limites de suas igre-
jas." Depois, a divisão das dioceses ficou a cargo dos sínodos 
provinciais, até o século XI ou XII. .Mesmo depois, a Santa 
Sé sempre reservou a si este direito, aliás sempre reconhecido 
pelos reis de Portugal e por todos os príncipes católicos. 

Refere-se, enfim, ao problema levantado a respeito da criação de 
freguesias, para o qual 

"desejava uma interpretação autêntica do art. 10, § l.º do 
Ato Adicional, onde se confere às Assembléias provinciais o 
direito de kgislarem sobre as divisões eclesiásticas de suas res-
pectivas províncias. Eu não entendo como algumas Assem-
bléias provinciais têm entendido esse artigo da Constituição." 

Defende a tese da competência dos bispos na divisão de freguesias, 
an:Hoga à do Papa na divisão de dioceses. A falta de uma inteligência 
autêntica do parágrafo tem dado origem a lamentáveis conflitos, como 
os surgidos com o bispo de Pernambuco, que volta a defender. Termina 
votando pela criação dos bispados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul 
e da prelazia de Minas Novas. 

10 de julho de 1846, t. II, p. 122-125. 

N.&C. 

O Pe. Pompeu acompanha de perto a argumentação de Sousa Mar-
tins, que apoiava a criação dos bispados, mas discordava dos termos do 
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projeto. O pensamento do Pe. Pompeu se movimenta já numa perspecti-
va nitidamente tridentina, de uma visão de Igreja exigente e triunfa-
lista. É notável como enfatiza os aspectos prestigiosos da função dos 
cabidos, a função dos seminários como agentes de moralidade pública, 
e condição burocrática dos bispos e cônegos, "empregados públicos pagos 
pelo E'tado." A verdade é que no modelo proposto de independência 
dos poderes espiritual e temporal os conflitos eram inevitáveis e seriam 
crescenles, e que hoje a situação da Igreja se aproxima felizmente mais 
da situação de liberdade da primitiva Igreja. O projeto foi rejeitado 
(Anais, II, 125) . A diocese de São Pedro do Sul seria criada em 1848. 
A l.ª diocese do Ceará, com sede em Fortaleza, seria criada em 185•1, 
e a do Piauí esperaria até 1902. 

46/36 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Admite a l.ª parte do artigo, igualando os vencimentos do secretá-
rio da Academia de Marinha com os do secretário da Escola Militar, 
supondo que o trabalho de ambos são idênticos. Não pode admitir a 
2.:i parte do artigo, autorizando o Governo a organizar nova tabela de 
emolumentos. 

Aumenta-se assim a despesa, o que corresponde a um novo 
tributo imposto ao povo. Ora, isto é atribuição exclusiva da 
Câmara: "Se a Câmara dos Deputados nem ao menos quer 
ocupar-se de discutir um objeto desta transcendência, será 
melhor que de uma vez diga - o Governo é autorizado a fazer 
todas as leis. " 

11 de julho de 1846, t. II, p. MZ. 

N.&C. 

O Pe. Marinho denuncia, com razão, uma manobra sutil pela qual 
se introduziam novas vantagens financeiras para o funcionalismo militar. 

46/37 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Apresenta emenda ao orçamento especificando a aplicação dos 
90:876$200 atribuídos à Capela Imperial: 

"Para 8 monsenhores a l: 600$ ............... . 12:800$000 
" 22 cônegos a l : 200$ .................... . 26:400$000 
" 16 capelães a 500$ ...................... . 8:000$000 

Gratificações a 2 regentes a 60$ ............. . 120$000 
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Dita ao cônego primeiro mestre-de-cerimônias do 
sólio _.................................. . 

A 4 mestres-de-cerimônias a 500$ ............. . 
A 4 confessores a 400$ ..................... . 
A 2 tesoureiros da sacristia a 400$ 
A 1 tesoureiro das alfaias ................... .  
Ao seu ajudante ........................... .  
Ao cura .................................. .  
Ao confessor coadjutor .................... .  
Ao tesoureiro pagador ........... __ ....... _.  
Ao escrivão ............................... .  
A 11 sacristães a 150$ ...................... .  
A 4 varredores a 150$ ...................... .  
A 2 masseiros a 150$ ....................... .  
A 2 sineiros a 150$ ......................... .  
Ao armador  
Ao prestes ................................ .  
Ao andador ............................... .  
A 2 mestres da capela a 625$ ............... .  
A 1 organeiro ............................. .  
A 2 organistas a 500$ ..................... .  
A 27 músicos cantores ..................... .  
A 2'± ditos instrumentistas ................. .  
Gratificação ao inspetor da capela .......... .  
Despesas de cera, guisamentos, lavagem de roupa e 

eventuais ............................... .  
Paramentos e obras ........................ .  

400$000 
2:000$000 
1:600$000 

800$000 
750$000 
600$000 
300$000 
150$000 
450$000 
200$000 

1:650$000 
600$000 
300$000 
300$000 
300$.000 
100$000 
80$000 

1:250$000 
400$000 

1:000$000 
8:800$000 
5:000$000 

600$000 

6:800$000 
9:126$200 

90:876$200 

13 de julho de 1846, t. II, p. 158 
N. &:C. 

É um documento interessante sobre o funcionamento da Capela Im-
perial, a dependência da Igreja com relação ao poder civil e a dificulda-
de do desempenho de um Corpo Legislativo que votava os vencimen-
tos dos varredores e dos sineiros! 

46/~':, CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Justifica a emenda que acaba de apresentar, sem muita esperança 
de vê-la aprovada, por tratar-se de negócio eclesiástico, 
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"e a experiência me tem feito conhecer que os negócios ecle-
siásticos nesta Casa têm sido infelizmente mal sucedidos. " 

Não altera a verba total consignada à Capela Imperial, apenas espe-
cifica sua distribuição, para evitar que o Governo julgue a verba dispen-
sável em parte, ou lhe dê outro destino. Julga ser uma questão de jus-
tiça aprovar a aplicação que propõe, para garantir a decência dos fun-
cionários eclesiásticos: 

"É inegável que esses empregados são muito mal pagos; 
um cônego percebe a prebenda de 800$,e um monsenhor a de 
1:200$ para um empregado que deve se apresentar com de-
cência, ou pelo menos com alguma limpeza, é dinheiro com 
que se possa viver no Rio de Janeiro? Principio logo pelo casa 
em que mora, que a não ser alguma charneca imunda, não 
pode custar menos de 600$, o que fica pois? Outros 600$, 
e estes poderão fazer face a todas as mais despesas durante 
um ano? Mas este cálculo é sobre o ordenado dos monsenho-
res; façamo-lo sobre o dos cônegos, e acharemos que o resul-
tado é ainda mais desgraçado. Além de tudo isto deve-se tam-
bém ter muito em vistas a natureza do trabalho; é um traba-
lho árduo e aturado que pouco descanso deixa; consome de 
três a quatro horas de manhã, e à tarde de duas a três: não 
resta tempo para nenhum outro interesse que por ventura se 
pudesse empreender; em uma palavra, as vestes de que usam 
os cônegos e monsenhores devem entrar em linha de conta, 
elas só se podem fazer de certas e determinadas fazendas que 
devem ser de boa qualidade, e por conseqüência raras e mais 
dispendiosas do que outras quaisquer [ ... ]" 

13 de julho de 1846, t. II, p. 161 
N.&C. 

Outro depoimento interessante sobre a dependência de uma Igreja 
que, para manter seus drapejamentos barrocos, é obrigada a solicitar 
verbas ao Estado. Parece que a emenda do Pe. Alencar tendia a fa-
vorecer os monsenhores e cônegos. É difícil compreender hoje o que fa-
ziam 8 monsenhores e 22 cônegos trabalhando 7 horas por dia, na Capela 
Imperial, além de cantar o ofício divino. 

A emenda será aprovada na sessão de 18 de julho (Anais, II, 229) . 

TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 46/39 

Defende sua emenda em favor das províncias flageladas pela seca, 
emenda que não aparece no orçamento. Refere-se às notícias alarmantes 
chegadas do Nordeste: 
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"As esperanças postas no inverno estão desvanecidas, por-
que este não foi regular por toda a província. As plantações 
primeiras que se fizeram perderam-se completamente; um en-
xame de lagartas, semelhantes aos gafanhotos ão Egito, devora-
ram até as raízes. As segundas, além da grande falta de se-
mentes, por isso que foram muito poucas, foram feitas muito 
tarde; já não alcançaram o inverno, por isso não vingaram. 
É no meio de tudo isso, senhores, que se desenvolve uma terrí-
vel peste que tem ceifado centenares de vítimas. Portanto 
a penúria tem de continuar por todo este resto de ano e prin-
cípio do segundo. E Deus queira que então a Providência Di-
vina suspenda o braço de sua terrível justiça." 

Insiste na idéia de que os socorros não devem se destinar só para o 
indivíduo não morrer de fome: 

"t preciso que garanta a existência do cidadão, que lhe 
proporcione meios para que possa viver independente, para 
que possa ser útil a si e à mesma sociedade" (apoiados) . A 
Província do Ceará, cuja única riqueza era a criação de gado, 
ficou aniquilada:" [ ... ] Dela talvez se possa dizer, sem muita 
exageração, o que outrora disse um sábio viajante, o Dr. Paw, 
da antiga América, que - dela só restavam o céu e a terra, e a 
triste lembrança de suas espantosas desgraças!" Será uma bar-
baridade abandonar tantos miseráveis. Nem resolveria trans-
portá-los de qualquer modo para fora da província: "[ ...J O 
amor da pátria, essa afeição inata ao coração do homem pelo 
torrão que o viu nascer, esse sentimento nobre que, na ex-
pressão do poeta latino, fazia o bárbaro preferir a gelada Cítia 
aos prazeres de Roma; esse sentimento, digo, se contará por 
nada ao triste cearense?! E demais, para onde os levarão que 
eles não conduzam a sua miséria?! (Apoiados) . Parece, senho-
res, que quando se fala tanto em colonização, em importação 
de estrangeiros para o nosso país, e com tantos sacrifícios e 
dispêndios, se deveria cuidar primeiro de segurar a sorte e 
existência daqueles que nos são mais conjuntos por tantos vín-
culos, de nossos irmãos (apoiados) . A caridade bem enten-
dida deve começar por casa" (apoiados) _ A solidariedade é um 
princípio básico das sociedades, que a religião cristã assume 
sob o nome de caridade. 

Relata o que se fez em termos de assistência nas calamidades pú-
blicas em Roma, Portugal, França, Bélgica e Inglaterra. 

No Brasil, o Governo parece que se esqueceu das pro-
víncias flageladas. A verba votada por iniciativa da Câmara 
chegou atrasada. 
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Relata fatos da mortandade causada pela fome, que não é possível 
que o Governo desconheça. O relatório do ministro do Império verifica 
que o flagelo continua mas os recursos estão e~gotados. Agradece o~ 
auxílios enviados pelo Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul. Pede apoio à Câmara para um projeto, que apresentou com 
outros deputados do Ceará e Paraíba, pedindo um empréstimo para essas 
províncias. Insiste na necessidade dos socorros chegarem 

a tempo de evitar a marcha dos flagelados para a capital, don-
de "resultou a terrível febre tífica que tem acabado de assolar 
o Ceará." Acresce que a dívida ela Província do Cear:'1 já tem 
um déficit de 60: 000$000. 

Passa a outra emenda que apresentara aumentando as côngruas dos 
párocos para 400$000, convencido de que se tratava de uma despesa a 
cargo do Tesouro Geral. Ouviu com surpresa os deputados que afirma. 
ram serem os párocos e cônegos empregados provinciais. Consciente <la 
fraqueza de sua inteligência, não se recusa a entrar na liça para de-
monstrar o erro dessa assertiva. 

Baseia-se ela no artigo 10, § 1.0 do Ato Adicional que atri. 
hui às Assembléias provinciais a divisão eclesiástica de suas 
províncias. Daí não se pode concluir porém que os párocos 
sejam empregados provinciais. Com efeito, também às Assem-
bléias provinciais compete a divisão judiciária das províncias, 
e no entanto os juízes municipais e de direito são pagos pelo 
Tesouro Geral. A dúvida aliás não pode mais subsistir depois 
da lei de 12 de maio ele 1840 que veio fixar a colTeta inteligên-
cia cio Ato Adicional. De resto, desde então começaram os p;í-
rocos a ser providos por imediata resolução de Sua Majestade. 

Insiste na idéia da incoerência de serem os bispos empregados <lo 
Governo e os párocos empregados provinciais. 

O culto católico é oficial no Brasil. Deixado aos cuida-
dos das províncias não teria unidade nem uniformidade. l-Lí 
dinheiro para tudo, só não há para o culto? "Sejamos fran-
cos e digamos de uma vez: - não queremos religião, porque 
esta não pode existir sem culto, que é sua expressão; - mas 
também digamos: - não queremos ordem, estabilidade nem 
monarquia - porque o Trono não se firma sobre as ruínas 
do Altar!" (apoiados) . 

Cita o exemplo de outras nações católicas e observa: 

"[... ] a sorte do clero do Brasil sempre foi triste e pre-
cária; porque não foi dado à Igreja brasileira possuir bens 

271 



(apotadO>); até os dízimos, que desde o princípio do mundo 
pertenceram ao culto; os dízimos, senhores, que o Onipotente 
decretou do alto do Sinai para manutenção de seu culto e a 
cujo respeito uma prescrição de tantos séculos parecia dar 
um direito inalienável à Igreja, foram arrancados à Igreja do 
Brasil. Pela bula do santo Papa Leão X, de í de junho de 
1514, foram secularizados em fa\'Or do grã0-mestrado da or-
dem de Cristo, então anexo à Coroa portuguesa; assim como 
lhe foi conferido o padroado da Igreja do Brasil, porém com 
o ônus da sustentacão do culto e seus ministros; mas esta suS-
tentação sempre liii'iitou-se a insignificantes côngruas, que mal 
chegavam para sustentação, não sei se decente, dos mesmos pá-
rocos [... ] - Eram de 50 e 60.SOOO. - Estas côngruas ainda 
hoje não têm subido a mais de 200$ ou 300$ em muitas pro-
víncias, ao mesmo tempo que todos os mais empregarlos públi-
cos, se não têm pingues ordenados, tém ao menos muito supe-
riores às côngruas dos párocos." Ninguém quererá votar-se às 
fadigas do apostolado, vendo a condição dos sacerdotes redu-
zida à dos párias da índia. Feia ingratidão para os que sa-
bem quanto o Brasil deve ao zelo dos sacerdotes "que foram 
os primeiros que despertaram em nós os sentimentos de na-
cionalidade, independência e liberdade; selaram com seu san. 
gue a sustentação desses princípios!" 

Termina com patética peroração, citando o "respeitável" visconde 
de Chateaubriand: 

"O sacerdócio não é um estado, é um caráter: não con-
fundamos coisas tão distintas. O soldado, o magistrado a quem 
o tesouro público deixou de sustentar, pode mudar de profis-
são, procurar um novo meio de subsistência; mas o sacerd0-
te, privado de seu tratamento, o que será? Sacerdos in oeter-
num!" 

13 de julho de 1846, t. II, p. 164-168. 
N. &:C. 

A tese de que os párocos eram empregados provinciais fora defendida 
por João Maurício Wanderley, futuro barão de Cotegipe. O ministro do 
Império responsável pelo orçamento, Joaquim Marcelino de Brito, aliás 
baiano, e que já fora deputado pelo Ceará, não estava presente à sessão. 
A discussão é adiada pela hora. 

Interessante é que o orador que terminou seu discurso com a frase 
sobre a eternidade do sacerdócio foi um dos que abandonaram o exercí-
cio da sua função. Mas no seu testamento declarou-se presbítero da San-
ta Igreja, da qual não desejava desertar! 
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46/40 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR  

Concorda com o nobre deputado que acaba de falar. 

Para se aprovarem as emendas destinadas ao melhora-
mento dos portos, é necessário que se apresentem plantas e 
orçamentos para essas obras. Votando as verbas, a Câmara 
autoriza o Governo a proceder assim e mesmo para poder 
engajar um engenheiro para dar à execução das obras a indis. 
pensável orientação. 

Insiste sobre a necessidade dos melhoramentos especialmente do por-
to do Ceará que é péssimo e é a causa do atraso da província. Volta 
depois a defender sua emenda sobre a Capela Imperial, emenda impug-
nada por outro nobre deputado, que aprovaria a emenda sob a condição 
de uma nova organização d'a Capela, onde, na sua opinião, há gente 
demais. Contesta essa opinião, afirmando que há gente de menos e apro· 
veita para se lastimar da má sorte que têm na Câmara os negócios ecle-
siásticos. 

Em todas as Relações do Império só vemos aumentar o 
número de funcionários e os seus vencimentos: "mas quando 
se trata de uma coisa qualquer a respeito da Igreja e dos seus 
ministros, é sempre diminuindo-se o pessoal, é sempre dimi-
nuindo ordenados! Eu não sei qual seja a causa desta fata-
lidade, porque não será lícito atribuí-la a um propósito de 
menosprezar.se a uma classe que por sua parte presta impor-
tantes serviços ao país." 

Descreve a pletora dos serviços públicos:, 

"Olhemos para as Relações do Império; o seu pessoal 
excede àquele que era necess{irio para o serviço público; há 
desembargadores que não têm destino, porque têm sido no-
meados mais do que são precisos; olhemos para os juízes de 
direito; há tantos, que não há lugares para muitos, e muitos 
estão avulsos; olhemos para as reformas do Código; elas trou-
xeram um enxame de delegados, subdelegados, juízes munici-
pais e todos com uma caterva de suplente, enfim, uma inun-
dação de empregados; olhemos mesmo para o exército, e ve-
remos que imensidade de oficiais avulsos há por aí." 

Queixa-se mesmo a seguir que na própria Câmara os ministros da 
Igreja 

"não têm sido tratados com aquele respeito que eu entendo 
deveriam ser" (não apoiados) . 
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Termina defendendo outras emendas que apresentara ao orçamento 
em favor de funcionários públicos do Ceará que julga injustiçados. 

16 de julho de 1846, t. II, p. 194-195. 

N.&C. 

O Pe. Alencar responde às objeções de Rodrigues dos Santos que 
pugnara as verbas para o melhoramento dos portos. Afirmando que 
concordava com o nobre deputado, na verdade quer a aprovação das ver-
ba~ mesmo sem as plantas e orçamentos. Curiosa maneira de concordar, 
tanto mais que, segundo o próprio Pe. Alencar, os primeiros 18 contos 
dados para o melhoramento do porto cfo Ceará tinham sido distribuídos 
pelos negociantes da praça e não tinham servido em nada ao porto 
(Anais, II, 194). O deputado pela Bahia, que condicionava as verbas 
para a Capela Imperial a uma nova organização da mesma, fora João 
Maurício Wanderley (Anais, II, 163). A referência aos ministros da 
Igreja desre5peitados na Câmara prende-se ao violento ataque dirigido 
por Silva Ferraz contra o Pe. Gama, na sessão de 13 de julho, que leva 
D padre, depois de vários protestos, a retirar-se do recinto da Câmara 
(Anais, II, 154). Curioso que são dois padres, o Pe. Muniz Tavares, 
presidente da Câmara, e o Pe. Marinho que contestam com veemência 
a afirmação do Pe. Alencar sobre o desrespeito aos ministros da Igreja 
(Anais, II, 195). Entrava em 3.ª discussão o orçamento. A discussão foi 
adiada pela hora. 

46/41 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Rechaça as acusações que lhe foram feitas de ingratidão e injustiça 
para com o Governo, no tocante à assistência aos flag~lados da seca. Não 
foi ingrato. Ingrato é quem não reconhece um favor. Ora, a assistên-
cia aos flagelados não seria um favor elo Governo, mas o cumprimento 
de uma estrila obrigação legal. Não foi também injusto. Não sabia, com 
efeito, que o Governo tinha intervindo na questão pedindo autorização 
à Câmara para enviar socorros. No seu discurso, porém, insistia na 
idéia de que não se tratava apenas de enviar recursos materiais: 

"Eu queria dizer que o Governo, sabendo do estado mi-
serável de milhares de famílias a quem a seca deixou nos 
apuros da indigência, esmolando o pão para viverem, não 
tem até hoje apresentado alguma medida para melhorar esse 
estado, e que só com farinhas que o Governo tem remetido 
não é que esses infelizes hão de reabilitar-se e tornar-se ci-
dadãos úteis ao Estado." 
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Não foi injusto também afirmando que os socorros chegaram atra-
sados. Faz um patético apelo aos deputados das províncias flageladas 
que são testemunhas da horrorosa mortandade que teria sido evitada se 
os socorros tivessem chegado em tempo. Reconhece porém que desco-
nhecia o relatório do Governo, do qual consta que os recursos não estão 
esgotados. 

17 de julho de 1846, t. II, p. 221-222. 
N.&C. 

O Pe. Pompeu apela para sua inexperiência de jovem deputado -
ele estava então com 28 anos -, para enfrentar o deputado Ferreira Pena 
que o acusara d'e injusto para com o Governo. 

46/42 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Vota contra a urgência, porque acha que se trata de um assunto 
cuja discussão exige a presença do ministro da Marinha. Aproveita a 
palavra para fazer um violento ataque ao ministro da Fazenda, a pro-
pósito de um requerimento que fizera pedindo ao Ministério certos do-
cumentos que lhe teriam sido negados por falta de garantias: 

"Eu responderei a esta urbanidade do nobre ministro, 
perguntando-lhe também que garantias oferece ele para ter 
em suas mãos as chaves elos cofres nacionais? [. _ .]" 

18 de julho de 1846, t. II, p. 230-231. 

N.&C. 

Holanda Cavalcante acumulava as Pastas da Marinha e da Fazenda. 
A urgência que se discutia era para desempatar a votação de urna emen-
da referente à Pasta da Marinha. O Pe. Alencar aproveita a oportuni-
dade para atacar o ministro da Fazenda a propósito de um requerimento 
que fizera. O presidente da Câmara, Pe. Muniz Tavares, adverte várias 
vezes o orador que estava fora da ordem. O ataque final desfechado 
pelo Pe. Alencar levanta os mais veementes protestos da Câmara. Tu-
multua-se a tal ponto a sessão, que o presidente cassa a palavra ao ora-
dor, não sem que este apresente Nrna certa retratação do que dissera 
contra o ministro. Na sessão de 3 de agosto, chegam os documentos 
e o Pe. Alencar se recusa a recebê-los "não quero [ ... ] que eles venham 
a mim, para que não haja prevenções de que eu os desencaminhei" 
(Anais, II, 394). 
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JOSÉ ANTôNIO MARINHO46/43 

P<!-rte em defesa do ministro da Fazenda, que não pode ser censu-
rado de ter desrespeitado a Câmara, quando se recusou a enviar do-
cumentos por receio de extravio e falta de garantias. Lembra como o 
próprio Pe. Alencar acusara a outro deputado de ter subtraído documen-
tos à Mesa, admitindo assim o risco de extravio. Embalado com os 
apoiados que recebia, o Pe. Marinho não se controla: 

[ ... ] "A vista do que acaba de acontecer na Câmara, 
poder-se-á talvez dizer que nós os brasileiros não estamos por 
maneira nenhuma preparados para o sistema representativo." 

A afirmação levanta vários protestos, a que o Pe. Marinho procura 
re!iponder explicando o sentido de sua afirmação, sempre advertido pelo 
presidente por estar fora da ordem. Acaba votando pela urgência, para 
que se termine logo a votação do orçamento. 

18 de julho de 1846, t. II, p. 231-232. 
N.&C. 

Tratava-se da urgência para votar a emenda empatada.  
A emenda é aprovada (Anais, II, 232).  

CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Concorda com a necessidade de se definir bem a maneira pela qual 
serão aplicados os recursos nas províncias flageladas, mas volta a insistir 
na importância dos projetos. Os socorros públicos devem visar a reme-
diar os males presentes e evitar para o futuro as causas desses males. 
Qu~nto ao remédio aos males presentes, confia plenamente no zelo e 
bom discernimento do Governo. Quanto às causas, que devem ser eli-
minadas para evitar os males futuros, permite-se fazer algumas consi-
derações. Primeiro, trata-se de reabilitar as fortunas destruídas pela 
seca: 

"Com a reabilitação das fortunas ganha o Estado, e ado-
ça-se a desgraça dos particulares, que, entregues a si mesmos, 
mal poderão ir sustentando uma existência amargurada, e ga-
nha o Estado, Sr. presidente, porque, além de poder manter 
a receita com mais ou menos vantagem, tem de recolher os 
capitais que agora se despendem, visto que não se faz um do-
nativo, faz-se apenas um empréstimo, que depois de alguns 
anos deve ser pago pela maneira declarada no projeto, e com 

276 



todas as responsabilidades das leis a respeito". Os receios 
de que os recursos não serão bem aplicados ou serão distri-
buídos com parcialidade, segundo os interesses políticos, não 
valem como objeções, porque o Governo pode até enviar uma 
Comissão de sua confiança para garantir a maneira mais pro-
veitosa e imparcial de aplicar os recursos. Outras medidas 
destinadas a prevenir os males futuros, as dificuldades de 
comunicação na Província do Ceará, seriam: construírem-se 
"boas estradas e pontes que em toda e qualquer estação do 
ano ofereçam cômodo e livre trânsito até aos mais remotos 
cantos da província. Empreguem-se pois os capitais do Go-
verno nessses melhoramentos; mandem-se fazer celeiros dos 
gêneros de primeira necessidade nos lugares centrais, façam-
se açudes que guardem as águas nos tempos críticos, tomem-
se medidas mais eficazes que obriguem a essa imensidade de 
gente viciosa, que não trabalha, e que serve unicamente de 
destruir e roubar o que trabalham os bons, que são em um 
número muito inferior: faça-se tudo isto que os males da 
seca não serão tão intensos, tão assoladores". O Ceará já so-
freu outras grandes secas em 1790 e 1825, sem falar das me-
nores, e nunca foi antes socorrido. Hoje é a primeira vez 
que recorre ao Governo geral: "se esse povo generoso ou :re-
signado a tantos sofrimentos, nada tem pedido, como, com 
que justiça e razão será hoje desatendido?" 

Considera simplesmente desumana a sugestão 

"que seria melhor despovoar-se e deixar-se abandonada uma 
terra que é tão desfavorecida do céu. 

Termina com novo e patético apelo à Câmara 

"pela imensidade dos infelizes que no norte gemem na pe-
núria, nossos patrícios e nossos irmãos [ ...]" 

22 de julho de 1846, t. II, p. 295-297. 

N.&C. 

É lúcida, sob vários aspectos, a intervenção do Pe Alencar: não 
se trata apenas de matar a fome, mas de promover os flagelados a con-
dições humanas de vida; não se trata apenas de atenuar os efeitos, mas 
de atingir as causas. Não obstante porém o fato de que uma das medi-
das que propõe antecipa de um século a idéia da criação de frentes de 
trabalho, é melacólico ver que a primeira das preocupações do Pe. Alen-
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~1r é: "•~ii)J~n;:: r a,: fort111•rta:i" ;. r:- primf".'íro 0bfc:to de 51.lia~ 21nençõe~ '!ão 
M fv.t.'flldeíi1n•:is: abr1•n(fonair! r~. () prf>ieto em d r~<.l.l!.i>'\ão eT3! O ;;e,~inte: 
",-\t~... 1:"" - O f~c;H:rnr; fir.a auwríz;:rrlf>- a d•:<.p':ntdler de:lr]e F;L com a 
f"r~far_fa d{)I Ceará! ai quamía de: 5()0:MlfJ:$, com a dai Paraíba a de 
~~.e ooirm1 a. !fo Rfr, G1'8nde do ~orr.e a (fr: '.::.f)()i:~$- $ E.º' - Estas 
quantia-~ K"ll'ão dí~nri~)111ída~ por ewJpu.::>v.trrt(; pd?~ fazeDllf.fieiú>-; de gado 
e: agr@iwr~ que mai~ nive:rem oofrido na ~eca de 1845, tendo em 'ilista 
que a q111atntía ern1pir~nada: "eir;;i< 1Lll11fliW menor qlLlaiHo mamor for a forw-
Da mlta!nte ao pu:judic;iido_ § 2.0 - .A,, "IOT11as. <{ue se emprett:anrem por 
ate modo ~ão p:<g:ai~ em prt':~~;a~õe:i, clle óniu1, dez, quinze e ~folle :a:nos. 
§ ZP - Para a realiza.ção da,. quantÍ<lc5- mencionadas no an. L°', o Go.. 
vemo la09rá miio do~ me>m~ mcio,, de que eótá autorizado para o 
~uprímenro do défidt. ~ 4P - O G(Jvemo fica igualmente autorizado a 
c:on«det, n~ ~upradítas pwvínda.<i, pre;taçõ::'I aos atualmente devedores 
da Fazenda Pública wm os me~mO<; pn1zcs do § 2f'. § 55• - Para a 
~ da prt5(;1Jte re•.oluç:áfJ1 dará o Governo os regulamentos. e ins-
truçõ~ que julgar ner.e~>.átio~." 

Também na Repúblír.a houve quem aconselha!'>.-se o abandono do 
nordeste. 

46/45 ANTôNJO Pl1'TO DE MENDONÇA 

Apresenta artigo~ aditivos ao projeto: 

"O Governo fica autorizado a vender aos fazendeiros da 
Província do Ceará cujas fortunas foram destruídas pela seca 
de 1845, todo o gado, quer de produção quer de corte, que 
puder tirar das fazendas nacionais do Piauí. Estas vendas 
serão feitas a prazo de cinco e dez anos, e sob as condições 
que o Governo estabelecer, que serão sempre em ordem a 
favorecer mais aos compradores. O Governo fica igualmen-
te autorizado a distribuir pelos agricultore da mesma Provín-
cia do Ceará até o nómero de dois mil africanos, dos que 
forem sendo apreendidos dora em diante a soldados razoá-
veis. Esta distribuição será feita da maneira por que o Go-
verno determinar em um regulamento especial." 

22 de julho de 1846, t. II, p. 297. 

N.&C. 

Tanto o projeto, assinado, entre outros, pelos Padres Pinto de Men-
donça, Peixoto de Alencar e Tomás Pompeu de Sousa Brasil, quanto 
05 artigos aditivos se concentram em recuperar as fortunas dos fazen-
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deiros: fornecer-lhes dinheiro, gado e africanos. Nenhum dos artigos se 
refere aos problemas dos miseráveis atingidos pela calamidade pública. 

46/46 ANTÔNIO PINTO DE MENDONÇA 

Como deputado pela província que mais sofreu com a seca rebate 
as objeções levantadas contra o projeto, do qual foi signatário. 

O projeto é incompleto. Obviamente, não se pretendeu 
com ele remediar e prevenir todos os males futuros, o que 
exigiria um projeto muito mais amplo e dispendioso, mas 
apenas reparar os males já sofridos, através de um emprésti-
mo de socorro e não a título de indenização. Para prevenir 
os males futuros, o meio seria "promover a colonização agrí-
cola para se estabelecer nas terras que ali há, excelentes de 
agricultura, como é toda a serra de Ibiapaba, desde vila Vi-
çosa até Cariri, cujo terreno é fertilíssimo: as serras do Ba-
turité, Maranguape, Aratanha e outras que não podem ser 
cultivadas por falta de braços. Ora, isto não é negócio que 
se possa fazer sem muito vagar, e sem que o Governo o tome 
a peito, como cumpre". O urgente porém é socorrer já aos 
infelizes cidadãos "que pela mais devastadora seca ficaram 
reduzidos à miséria. " 

Cita o exemplo de Portugal. Insiste em mostrar que não se trata 
de indenização, 

à qual teriam direito todas as províncias que sofreram cala-
midades, inclusive a guerra civil. O Ceará não pede indeni-
zação, mas apenas um socorro a título de empréstimo. 

Enfatiza a justiça desse socorro, e sua urgência, visto que, não ten-
do chovido neste inverno, a fome continuará ainda por todo ano. A 
segunda objeção referia-se aos abusos e injustiças a que está sujeita a 
distribuição dos socorros, e que a torna de difícil execução. 

Isto vale para todas as leis de socorros públicos, "princi-
palmente sendo estes limitados; como evitar que se dê algu-
ma dificuldade, alguma injustiça, ao menos relativa?" Por 
ser difícil, uma medida não deve ser adotada? "Se não se p0-
de fazer bem a todos, não se deve fazer a alguns?" 

Defende a seguir os artigos aditivos que enviou, insistindo na impor-
tância do fornecimento ao Ceará do gado das fazendas nacionais do 
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Piauí e dos africanos apreendidos, para suprir os 1.500 escravos que 
foram vendidos no Ceará 

"pela necessidade a que se viram reduzidos muitos proprie-
tários. Dado que o solo do Ceará é fértil, essas medidas per-
mitiriam prevenir os males futuros. 

22 de julho de 1846, t. II, p. 303-305. 

N. &:C. 

A intervenção do Pe. Mendonça como também a anterior do Pe. 
Peixoto de Alencar, são depoimentos impressionantes da mentalidade de 
homens da Igreja de uma época que se supunha profundamente cristã. 
Toda a preocupação dos padres parlamentares é recuperar a situação 
econômica dos fazendeiros. Para isso, não recua o Pe. Pinto de Mendon-
ça ante a idéia de remeter africanos apreendidos no tráfico para forne-
cer mão-de-obra à lavoura dos proprieátrios. Infelizmente, o Pe. Pinto 
de Mendonça subestima a objeção fundada nos riscos de abusos da dis-
tribuição de socorros. A verdade é que o problema da seca nunca foi 
resolvido, porque sempre os socorros foram rateados entre os pobres 
fazendeiros! O gado do Piauí deu origem à quadrinha popular cantada 
no Ceará: 

O meu boi morreu,  
que será de mim!  
manda buscar outro, maninha,  
lá no Piauí.  

Aliás, Sousa Martins, deputado pelo Piauí, observa em aparte que 
a medida era inviável, porque "porção das fazendas do Piauí foram 
dadas ao senhor conde d'Aquila". 

O conde d'Aquila, príncipe napolitano, irmão de D.ª Teresa Cris-
tina, casou-se com D.ª Januária, irmã de D. Pedro II. O patrimônio 
fundado para a princesa, pelo tratado de casamento de 26 de janeiro 
de 1844 (art. 7.0 ), compreendia, entre outras propriedades, 12 fazendas 
de criar, na inspeção de Canindé, Província do Piauí. Esse patrimônio 
não se transferiu à princesa porque o conde d'Aquila fixou residência 
no estrangeiro, caso em que se aplicou outro artigo do tratado (11) em 
que se determinava o pagamento, como dote, de uma vez, de 750:000$. 

As fazendas do Maranhão e Piauí eram outrora do patrimônio da 
Companhia de Jesus, legado de Domingos Afonso Sertão. Haviam sido 
confiscadas e incorporadas à Coroa no tempo de Pombal. 

Na sessão àe 3 de agosto, aprova-se uma resolução isentando de 
impostos os cereais enviados às províncias flageladas, com a condição 
de não poderem ser reexportados (Anais, II, 396). 
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46/47 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Apresenta resolução aprovando 

"o compêndio de economia do Dr. Pedro Autran da Mata 
e Albuquerque, para servir no curso jurídico de Olinda. O 
Governo fica autorizado a mandar pagar ao autor do compên-
dio a quantia de 400$, como indenização dos custos da im-
pressão da referida obra." 

1 de agosto de 1846, t. II, p. 381. 

N.&C. 

O Pe. Marinho é signatário da resolução, com outros dois membros 
da Comissão respectiva, os deputados Francisco de Sales Torres Homem 
e Domingos José Gonçalves de Magalhães. Pedro Autran da Mata e 
Albuquerque (1805-1881), fecundo escritor baiano, escreveu vários ou-
tros manuais e livros apologéticos. Sustentou interessante polêmica com 
Antônio Pedro de Figueiredo sobre o tema do socialismo, publicada no 
Diário de Pernambuco. A discussão ficou adiada pela hora. 

Pedro Autran da Mata e Albuquerque era formado em Direito na 
universidade de Aix (França). Traduziu para o português os Elemen-
tos de Economia Política, de James Mill, pai de Stuart Mill (1833). 

Esta obra resume o essencial elo pensamento de Say, Bentham e 
Ricardo. 

Finalmente escreveu as Preleções de Economia Política (1844) , que 
sintetizou a economia clássica inglesa (53) . 

46/48 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

O projeto de reforma judiciária, agora apresentado pelo Governo 
foi longamente trabalhado por várias Comissões, de uma das quais foi 
membro o orador. 

É fácil a tarefa de atacar o projeto, como o vem fazendo 
a oposição. Difícil é defendê-lo e melhorá-lo. É o que se 
propusera fazer o ex-ministro dos Estrangeiros. Não pôde 
fazê-lo devido à queda do Ministério de 2 de fevereiro. Todos 
estão convencidos da necessidade de modificar a lei de 3 
de dezembro de 1841, sobre a questão judiciária. 

(53) V. H. FERREIRA LIMA: História do pensamento econômico do Brasil 
S. Paulo. C.E. N., 1976, Coleção Brasiliana, vol. 360, p. 106. 
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Cita várias opiniões neste sentido. 

Agora se apresenta um projeto de reforma judiciária pa-
ra substituir a referida lei. Rejeitar em bloco esse projeto 
significa de fato o desejo de não modificar a lei de 1841. 
O projeto é o resultado de concessões mútuas das diversas 
correntes de opinião, para obter maior soma de votos. 

Passa a referir-se ao conteúdo do projeto. No art. I.0 preferiria que 
não fosse ainda conservada a atribuição do chefe de polícia de poder 
formar processos relativos a crimes políticos. Admite porém que certas 
circunstâncias o exijam. Defende o projeto d'a acusação de inconstitu-
cionalidade quanto aos dispositivos referentes aos juízes de paz e muni· 
cipais. Não vê por que subdelegados nomeados pelo Governo sejam 
mais indicados que os juízes de paz eleitos pelo povo: 

"[... ] Se entendeis que esta nação está tão degradada, 
tão prostituída, que nem ao menos pode nomear homens ca-
pazes de serem encarregados de fazer corpos de delito, de 
reunir provas para submetê-las à consideração de um juiz 
que deve sobre elas exarar uma sentença de pronúncia, sede 
coerentes, acabai com as Câmaras Municipais, acabai com 
tudo, acabai com as Câmaras Legislativas (apoiados) ; tende 
a franqueza de proclamar o despotismo puro e simples, de 
farda vermelha [... ]" 

Seguem-se arrebatadas declamações sobre o despotismo para o qual 
caminhamos, se não queremos deixar ao povo o direito de eleger seus 
juízes de paz. Passa depois a tratar elo problema das Relações, a res-
peito dos quais admite uma emenda rejeitando a criação proposta da 
Relação de Goiás; bem como da formação da lista de jurados, para o 
qw1l também acolherá emendas razoáveis. Reporta-se depois ao art. 34, 
atacado violentamente como escondendo 

"um plano combinado de fazer-se guerra à classe da magistra-
tura". A idéia do artigo, separando as funções judiciais das 
funções legislativas, não nasceu de um clube ou facção polí· 
tica interessada em dominar o partido. É uma idéia antiga, 
aceita por muitos publicistas e já aplicada em escala provin· 
cial, em Minas Gerais, por proposta de um magistrado· exem-
plar, o Dr. Marçal José dos Santos. 

Repele então com veemência a acusação da existência de clubes den-
tro do partido da maioria, procurando dominá-la. Concorda com a idéia 
de melhorar os ordenados dos magistrados e de garantir mais sua estabili· 
dade. Para garantir a independência da Câmara, 
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Logo em seguida Paulino de Sousa declara-se grande colaborador da 
lei e seu executor. Defende-a calorosamente. 

46/49 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Como membro da Comissão de Instrução Pública e da segunda Co.. 
missão de Orçamento, indefere o requerimento do Conservatório Dramá-
tico brasileiro, ped'indo a concessão de um subsídio anual de quatro 
contos de réis, para o fim de ocorrer aos gastos do seu expediente, e aos 
das fundações de escolas, que ensinam a arte dramática, e de um jornal 
especial, que analise as produções literárias deste gênero. O indeferimen-
to se funda na necessidade de austeridade exigida pelas urgências do te-
souro nacional . 

11 de agosto de 1846, t. II, p. 473. 
N.&C. 

O indeferimento é assinado também pelos outros membros da Co-
missão. 

46/50 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Tratando-se de matéria importantíssima, aliás distorcida 
pela imprensa, e envolvendo calúnias a um ministro, a discus-
são não pode ser concluída apressadamente: "[... ] interessa 
(pois) não só à causa da religião, mas à sociedade inteira, 
que continue semelhante discussão". Foi dito que a discussão 
da matéria criará embaraços à colonização, mostrando que 
somos intolerantes em questões relativas à religião. Entretan. 
to, a própria discussão demonstra que a intolerância não é da 
generalidade do povo brasileiro. 

Aliás, na argumentação dos que defendem o requerimento não vê 
nenhuma intolerância: 

"não vi senão doutrina a mais santa, a mais pura, aquela to-
lerância que o Evangelho quer e recomenda (apoiados), aquela 
tolerância que a Constituição do Estado consagrou." Não de. 
vemos de resto recear aparecer aos olhos do mundo como in-
tolerantes, "mas como um povo indiferente (apoiados) , como 
um povo imoralizado, que nem ao menos sustenta os foros, 
os direitos daquela religião que, por conhecê-la única e ver-
dadeira, reconheceu-a também como religião do Estado [ ... ] 
(muito bem). O que devemos recear é que se possa dizer na 
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Europa: - Como ir habitar um país onde os representantes da 
nação, para o serem, são obrigados a prestar previamente um 
juramento de sustentar e manter a religião do Estado, onde os 
empregados públicos são igualmente obrigados a prestar esse 
juramento, e entretanto praticam-se crimes atrozes contra essa 
mesma religião, e não há na Câmara um deputado que levan-
te a voz para estigmatizá-los, para denunciá-los e pedir a pu-
nição deles? [ ... ]" 

Continua a insistir na idéia: 

"Eu não desejo a intolerância, nem é possível desejá-la, 
porque, se quiséssemos, obraríamos sem dúvida contra os pre-
ceitos mais solenes do Divino Fundador da nossa religião; 
mas o que devemos querer é que não haja no país uma tole-
rância mais lata do que aquela que a Constituição quis, re-
conheceu e consagrou." Trata-se portanto de cumprir o artigo 
da Constituição que não admitiu cultos em templos públicos 
de outras religiões, que não a religião católica [... ] "Não 
indicarei para que o Governo mande demolir esses templos, 
não; mas digo muito francamente que entendo que a exis-
tência deles é uma violação flagrante do artigo constitucional." 

Define o sentido do culto de outras religiões tolerado pela Cons-
tituição, 

"Em casos que nem a forma de templo teriam [... ] a 
Constituição quis evitar o escândalo de que os católicos pu-
dessem apontar com o dedo dizendo - aqui o templo dos pro-
testantes, ali a sinagoga dos judeus, acolá a mesquita dos 
mouros." 

Propõe-se apresentar oportunamente um projeto marcando distinta-
mente as regras para regulamentar os exercícios de cultos não-católicos. 

De qualquer forma não se pode admitir que os ministros 
desses cultos se ocupem de fazer prosélitos, pregando contra 
a religião dominante. São abusos contra a Constituição, para 
os quais a Câmara tem o dever de chamar a atenção do Go-
verno, o que faz precisamente solicitando informações a res-
peito. Mesmo que o Governo e o bispo diocesano já tenham 
tomado as medidas oportunas, o requerimento não é inútil 
e a sua não aprovação teria uma significação muito grave. 
Os ministros que pregam contra a religião católica "têm 
cometido não só um abuso mas também um crime; devem ser 
chamados à responsabilidade perante as autoridades; quero 
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dizer que devem ser processados. Senhores, é admirável! Pa-
rece que a religião católica não é a religião do Estado! Pa-
rece que ela é a religião tolerada, que a religião do estado é 
o protestantismo [ ... ]" 

r. passa a provar sua asserção: 

[... ] Os ministros da religião católica estão numa posição 
muito menos favorável do que os ministros da religião pro. 
testante. Um ministro da religião católica não pode, por 
exemplo, abençoar um casamento, mesmo entre católicos, se 
ele não é o verdadeiro pároco ou se não obtém a competente 
licença, e se o fizer incorrerá nas penas canônicas, e estas pe-
nas canônicas hão de ser sustentadas pela autoridade civil; 
um ministro católico não pode acompanhar o funeral de um 
protestante, as igrejas não podem dar as suas catacumbas para 
serem sepultados os protestantes, sob pena de incorrerem num 
interdito e em penas canônicas; mas os ministros de outras 
religiões, que não conhecem estas penas canônicas, que a eles 
não afetam, fazem tudo quanto querem sem terem a menor 
responsabilidade. Eles abençoam casamentos sem serem páro-
cos." [...] "Abençoam casamentos entre católicos, e qual é 
a pena? O que sofrem? Eis pois por que digo que, considerada 
debaixo deste ponto de vista, parece que a religião católica não 
é a do Estado, que ela é a religião tolerada, e que as seitas 
protestantes são as religiões dominantes. Ainda mais, senho· 
res; um ministro católico não pode exercer o ministério da 
palavra sem uma licença especial, e os protestantes pregam 
contra a religião do Estado e nada sofrem." Quanto à 2.ª 
parte do requerimento, se é verdade que "se obriga os filhos 
dos católicos a irem receber instrução religiosa na escola dos 
protestantes [... ] se isto tem acontecido, digo que é uma 
transgressão das leis, é até uma iniqüidade (apoiados) ; seria 
isto sem dúvida o que mais poderia concorrer para afastar do 
Brasil a colonização." Neste sentido que tal prática afugentará 
do Brasil os colonos católicos, que são os que mais nos inte-
ressam: "Aquele homem que souber que vindo para o Brasil 
seria obrigado a entregar seus filhos a um mestre que lhes 
deve ensinar uma doutrina que não é aquela em que nasceu, 
em que vive e em que deseja morrer, esse homem de certo 
não procurará este país; logo, mesmo por utilidade da coloni-
zação, devemos extremar todas as coisas; tenhamos para com 
os protestantes aquela tolerância que a Constituição quer, mas 
somente esta, nenhuma outra; tenhamos para com os católi-
cos que além de tudo são igualmente nossos irmãos em Je-
sus Cristo, toda aquela condescendência e favor [... ] favor, 
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não digo bem, não é favor, é direito que a Constituição con-
sagra, que quer que seja religiosamente mantido." Conquan-
to as escolas se destinem a ensinar a Ier, escrever e contar, 
nelas devem também existir práticas religiosas para formar 
religiosamente os ânimos dos meninos. Assim, para assegu-
rar a liberdade dos pais, "únicos responsáveis pela educação 
de seus filhos", deveriam existir "escolas católicas onde se-
jam doutrinados os filhos católicos somente, e igualmente es-
colas protestantes onde sejam doutrinados os filhos dos protes.. 
tantes." 

Lastima que se tenha esgotado o tempo, porque deveria ainda ques. 
tionar a Câmara sobre três assuntos graves: 

os casamentos de católicos abençoados por padres protestantes; 
a outorga de condecorações da ordem de Cristo a protestantes, 
e a celebração do culto protestante, "no mesmo templo em que 
se exerce o culto católico: se assim se coloca sobre o mesmo 
altar a arca santa e o ídolo de Balaal? Mas enfim não posso 
continuar, o que muito me dói." 

Termina com vibrante peroração sobre as excelências da Igreja ca-
tólica, 

para a qual se convertem mestres abalizados de afamadas aca-
demias protestantes, e da qual "homens não suspeitos têm dito 
que uma época ainda há de chegar em que o pastor visível 
da Igreja de Jesus Cristo arrebanhe em torno de si todos os 
homens do mundo." Não receio ser acusado de intolerante e 
ultramontano. Se quisermos boa colonização, em um país or-
deiro, façamos do povo brasileiro "um povo eminentemente 
católico apostólico romano." 

22 de agosto de 1846, t. 11, p. 634-635. 

N.&C. 

A intervenção do Pe. Marinho, sempre arrebatado e declamatório, se 
msere no debate levantado pelo requerimento apresentado pelo deputado 
por Sergipe, Francisco José da Silva, na sessão de 14 de agosto: "Requei-
ro se peçam ao Governo pela repartição competente as seguintes infor-
mações: I.0 - Se os ministros protestantes na colônia de Petrópolis exer-
cem publicamente o culto de sua religião? 2.0 - Se os filhos dos católi-
cos apostólicos romanos são ali doutrinados em outra religião, que não 
5eja a de seus pais, por ministros protestantes, e se eles nos seus discursos 
proferidos em reuniões públicas zombam do culto da religião do Esta-
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do? 3.0 - Se têm havido casamentos entre protestantes e católicos apos-
tólicos romanos sem a necessária dispensa da competente autoridade 
eclesiástica, e presença do respectivo pároco." O requerimento viera sendo 
debatido com veemência, tendo como ardente defensor D. Manuel de As-
sis Mascarenhas, e tendo entre seus opositores especialmente João Mau-
rício ''\Tanderley. O debate evoluíra para o tema da intolerância religio-
5a, e o Pe. Marinho pretende recolocá-lo em seus verdadeiros termos 
trazendo para o terreno constitucional e apelando para o art. 5.º da 
Constituição: "A religião católica apostólica romana continuará a ser 
a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com 
seu culto doméstico ou particular em casas para isto destinadas sem for-
ma alguma exterior de templo." 

Na sessão de 26 de agosto é apresentado por Sousa e Oliveira um 
aditamento ao requerimento: "l.º - Quantos colégios existem nesta Corte 
para a instrução primária da mocidade de um e outro sexo, e cujos di-
retores ou diretoras sejam protestantes ou luteranos; e se os diversos in-
Lernúncios nesta Corte, prelados, diocesanos ou outras autoridades ecle-
siásticas têm dirigido ao Governo alguma reclamação a este respeito. 
2.0 - Se o colégio de meninos existente em Nova Friburgo, cujo diretor 
é protestantes, é freqüentado por meninos brasileiros e estrangeiros cató-
licos, que nele residem meses e anos fora das vistas de seus pais; e se 
também o Governo tem recebido a respeito alguma reclamação das mes-
mas autoridades eclesiásticas ou dos internúncios. 3.0 - Desde quando 
existem nesta Corte as casas particulares da rua dos Barbonos, e da rua 
dos Inválidos destinadas ao culto dos protestantes e dos luteranos, se 
este culto nessas casas particulares é público ou secreto; se o Governo 
tem recebido algumas reclamações das mesmas autoridades contra a pu-
blidclade, com que nelas se exerce o mesmo culto, sem se vedar o in-
gresso dos católicos, que o vão presenciar, e ouvir a sua música, sermões, 
etc." 

Refere-se à chamada "questão religiosa de Petrópolis". 
Os colonos alemães eram parte católicos, parte protestantes. O Go-

verno nomeara um capelão católico para os primeiros e contratara um 
pastor luterano para os segundos. Alguns deputados entenderam que es~ 
tava sendo desrespeitada a Constittuição que permitia cultos acatólicos 
em casas sem forma de templo. A subvenção do Governo a um pastor 
pareceu-lhes um escândalo. 

Seguiram-se oito dias de discussão. Os que combatiam o requeri-
mento alegavam que as autoridades civis e religiosas já estavam toman. 
elo as medidas cabíveis em face dos casos surgidos e que a divulgação des-
sas discussões prejudicava o renome do Brasil porque passávamos na 
Europa por um país intolerante. Com isso prejudicaríamos a coloniza-
ção. A questão dos casamentos mistos foi resolvida pela nossa represen-
tação junto à Santa Sé. 
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46/51 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Pede urgência para a aprovação do projeto de socorro às provín-
cia'> assoladas pela seca. 

O projeto fora confiado a uma Comissão especial que de-
veria aproveitar as idéias levantadas no debate para formular 
outro projeto "contendo as medidas mais convinháveis". Até 
agora porém o projeto não foi apresentado. A sessão está por 
encerrar-se, e "um negócio de tão vital interesse, um negócio 
em que se trata da vida de nossos irmãos, de socorrer uma por-
ção infeliz de brasileiros, deveria ser tratado com mais preste-
za." Tanto mais quanto são alarmantes as notícias que chegam 
do norte: "As chuvas [ ... ] foram muito escassas, e quando se 
tornavam mais precisas, faltaram de todo; em conseqüência 
não vingaram os legumes, e tal foi a escassez em algumas ri-
beiras como a de Jaguaribe, desde o Aracati, S. Bernardo, 
lcó, S. Mateus, que, segundo me informam, não amadure-
ceu uma espiga de milho. À vista disto, a fome, que tinha 
um pouco desaparecido com as chuvas, reaparece de novo e 
ameaça-nos com todos os seus horrores se a Providência não se 
compadecer de nós. Centenares de miseráveis, a quem a mi-
séria arrancou desde o ano passado de seus lares, e que pu· 
deram até hoje sobreviver à fome e à peste, vagueiam em ban-
dos por toda a província; correm de povoado em povoado, cru. 
zam todas as estradas sem repousarem em parte alguma e sem 
saberem para onde vão: parece que são impelidos por uma 
força oculta, e que, semelhantes aos soldados de Genserico 
vão quo Deus impulerit. Forçados pela fome, que não co-
nhece lei, têm-se atirado a todos os crimes e a todos os ví-
cios. Cometem-se roubos diariamente pelo centro, pelas es-
tradas e até nos subúrbios ela capital; o direito de proprieda-
de para o fazendeiro que ainda ficou com algum gado tem 
quase desaparecido, e a segurança individual não é mais res-
peitada que a propriedade; pois o catálogo dos assassinatos 
monta a um número horroroso! Mas senhores, no meio de tu-
do isso, o mais horroroso é ver que, na própria capital e suas 
vizinhanças, onde ainda se não sentem tanto os efeitos da se-
ca, e debaixo das vistas imediatas do governo da província, 
há mães tão desnaturadas; não disse bem, tão desgraçadas que 
expõem seus filhinhos, crianças de peito, pelas estradas e mon-
turos por não poderem sustentá-los! Se eu não tivesse lido 
nas páginas sagradas que uma mãe impelida pela fome ma-
tara seu próprio filho para comer, dificilmente acreditaria 
que a fome faça esquecer os mais fortes sentimentos da hu· 
manidade a ponto de dissecar no coração de uma mãe o amor 
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filial." Infelizmente não foram tomadas as medidas oportu-
nas: "Se se tivesse empregado esses milhares de miseráveis men. 
dicantes em alguma obra de utilidade pública; se se tivessem 
formado companhias de trabalhadores bem dirigidas, obri-
gando os vagabundos a fixarem-se em um lugar onde fossem 
empregados na agricultura, certamente, se muito proveito ma-
terial não se tivesse obtido, porque enfim as chuvas faltaram, 
contudo ter-se-iam poupado muitos crimes, e os costumes não 
se teriam estragado tanto." 

Faz um apelo patético à Câmara para dispensar da impressão o pro-
jeto para que possa entrar logo em d'iscussão. 

25 de agosto de 1846, t. II, p. 648-649. 

N.&C. 

No atropelo dos últimos dias da sessão legislativa, o projeto não 
será aprovado. Ficará para a sessão de 184 7 . Na sessão de 17 de maio 
de 1847, entra de novo em discussão, porém o deputado Carvalho e 
Silva, alegando que as circunstâncias tinham já se moâificado, pede adia-
mento até que o projeto seja impresso. O adiamento é aprovado (Anais, 
J847, I, 96). 

MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Sabendo que o projeto sobre o meio circulante, vindo do Senado, 
chegara à Câmara a 4 de agosto, estranha que só no fim da sessão le-
gislativa tenha entrado na ordem do dia: 

"Se todos nós conhecemos que este objeto é de suma trans-
cend'ência para o país, ousarei perguntar qual a razão por que 
se guardou ele para o atar das feridas? (apoiados) . Pois um 
negócio de tanta importância, pois que trata do sangue ane-
rial do Estado, há de se discutir, por assim dizer, à queima-
roupa? 

E, em nova intervenção, propõe o adiamento da questão, conquanto 
não duvide das capacidades dos que, no Senado, elaboraram o projeto: 

"Que tempo há para se discutir uma matéria que joga com 
tantos princípios da ciência econômica? Que resultado pode 
vir de entrar este projeto em discussão? É votarmos como te-
mos votado muitas coisas; e eu não quero isto: sou repre-
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sentante da nação e não de interesses particulares; por isso 
quero requerer o adiamento [ ... ]" 

31 de agosto de 1846, t. II, p. 708·709 
N.&C. 

O projeto do Senado, datado de 28 de julho, previa: "Art. l.º -
De I.0 de janeiro de 1847 em diante, ou antes se for possível, serão recebi-
das nas estações públicas as moedas de ouro de vinte e dois quilates na 
iazão de quatro mil-réis por oitava, e as de prata na razão que o G0-
verno determinar. Esta disposição terá lugar nos pagamentos entre par-
ticulares. Art. 2.º - O Governo é autorizado a retirar da circulação a 
soma de papel-moeda que for necessária para elevá-lo ao valor do ar-
tigo antecedente, e nele conservá-lo; e para este fim Poderá fazer as ope-
rações de crédito que forem indispensáveis." O adiamento é rejeitado 
(Anais, II, 714), não sem nova intervenção do Pe. Gama. 

46/53 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Insiste no seu requerimento de adiamento, esclarecendo que não faz 
isso por oposição ao Governo, mas por desejo de acertar em matéria tão 
grave. Lembra que já existia na Casa um projeto sobre o meio circulan-
te, preparado pela alta competência do ex-ministro Alves Branco e apre-
sentado pelo Gabinete de 2 de fevereiro, do qual o atual Gabinete se 
diz continuador. 

Por que então não se discutira esse projeto, em VCl de 
surpreender a Câmara com outro, a ser votado "de enxur-
rada e atropeladamente"? Além disso, o atual ministro da 
Fazenda, dissera "que o remédio ao meio circulante dependia 
inteiramente da criação de um banco", e o atual projeto na-
da contém a respeito. Mais grave ainda: o ministro da Fa-
zenda "acaba de afirmar que o projeto é excelente nas mJ.os 
de um Governo bem intencionado: mas nas de um Governo 
que o não for é uma arma terrível." E quem pode as»cgurar 
que o Governo será sempre o mesmo? 

Condiciona a retirada do seu requerimento a uma informação do mi-
nistro sobre a prorrogação da sessão legislativa. 

31 de agosto de 1846, t. II, p. 713. 
N.&C. 

O ministro da Fazenda que urgia a aprovação do projeto era Ho-
landa Cavalcante, cuja competência em assuntos financeiros, aliás, o Pe. 
Gama reconhece. O projeto é aprovado em 2.ª discussão na sessão de 
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l.º de setembro. É pedida urgência para entrar logo em 3.ª discussão, 
mas o Pe. Gama, entre outros, volta a intervir. 

46/54 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vota contra a urgência, insistindo nos mesmos argumentos com os 
quais defendera o adiamento. 

Uma vez que tantos projetos de menor impürtância foram 
votados nos últimos dias da sessão, por que não rf'meter o 
assunto grave do meio circulante para a Comissão respecti-

-va, a fim de que o examine e apresente outro projeto mais 
bem elaborado? Não se trata de uma oposição maquinada 
em clubes, como se insinuou, mas de um desejo sinc1,;ro de 
colaborar com o Governo para não cometer um grave desa-
certo, "que vai decidir da fortuna pública". O próprio mi 
nistro da Fazenda reconhecera que o projeto, nas mãos de um 
bom Governo, era excelente, mas nas mãos de um Governo mal· 
intencionado era uma arma terrível. 

2 de setembro de 1846, t. II, p. 741-742. 
N. &:C. 

O Pe. Gama tinha razão. Entre os projetos de menor importân-
cia fora discutido e aprovado por exemplo um em favor de um teatro 
da Corte, beneficiando o ator João Caetano, que o próprio Pe. Gama 
aliás considera ótimo (Anais, II, 684). O projeto sobre o meio circulan-
te é enfim aprovado na sessão de Z de setembro (Anais, II, 753). Assim, 
ficaram sem ser aprovados projetos que tinham sido objeto de inter· 
mináveis debates, como os da reforma da Guarda Nacional, da reforma 
judiciária e dos socorros para as províncias flageladas. 

Trata-se de uma importantíssima lei votada apressadamente em dois 
dias (lei n. 401, de 11 de setembro de 1846), assinada pelo visconde de 
Albuquerque. Com ela quebrou-se o padrão monetário. A oitava de ouro 
foi cotada a 4$000 rs ou 27 pence por mil-reis. 

SESSÃO DE 1847 

47/l CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Procura afastar a censura feita contra o ministro, pelo deputado Bar-
ros Pimentel. Este apresentara requerimento pedindo informações ao Go-
verno sobre o envio de socorros às províncias flageladas pela seca. No-
tara que em um dos navios, destinados a levar mantimentos, tinham 
sido encontrados mais de 2.000 tijolos. O Pe. Alencar explica: 
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"É verdade que em uma das embarcações que daqui foram 
com farinha para o norte, foram esses tijolos de mármore de 
que falou o autor do requerimento; mas não foram por con-
ta de nenhum particular, foram para servir na obra da ma-
triz da capital da província que se está fazendo. Eu, na qua-
lidade de pároco daquela matriz, tendo em vista economizar 
tanto quanto fosse possível as poucas possibilidades da mes-
ma matriz, fui ter com o nobre ministro, e pedi-lhe que man-
dasse conduzir gratuitamente esses tijolos, o que era um ato 
pio, pois que era em benefício de um templo. O nobre mi-
nistro não teve dúvida em fazer esta graça, e com efeito ex-
pediu ordem neste sentido; e julgo que o podia fazer, por-
quanto a embarcação que ia com a farinha era fretada pelo 
Governo, e esses tijolos eram para um edifício destinado ao 
culto." 

8 de maio de 1847, t. I, p. 24. 
N.&C. 

Informado de irregularidades no fornecimento de socorros, Barros 
Pimentel fizera o seguinte requerimento: "Requeiro que se peça ao Go-
verno pela Secretaria do Império que remeta a esta Câmara uma conta 
circunstanciada da farinha remetida para o Ceará e Rio Grande elo 
Norte, declarando as quantidades enviadas em cada barco, o custo des-
tas quantidades, e o preço do fretamento de cada um dos diversos bar-
cos. Outrossim por quem foram feitas as compras e fretamento das 
embarcações, e que comissão se deu ao encarregado deste trabalho." Mo-
tivando o requerimento referira-se aos tijolos. O requerimento é a pro· 
vado (Anais, I, 26). 

47/2 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Apresenta emendas ao projeto que organiza definitivamente o Ar-
quivo Público Nacional. As emendas ao artigo Lº, puramente redacio-
nais, são logo aprovadas. A emenda oferece o seguinte substitutivo para 
os artigos 2.0 e 3.0 • 

"O pessoal do mesmo Arquivo constará de um diretor 
com o ordenado anual de 2:000$, um oficial-maior com o de 
1:200$, dois oficiais com o de 1:000$ cada um, dois amanuen. 
ses com o de 600$ cada um, um porteiro com o de 600$, e 
um ajudante de porteiro, que servirá ao mesmo tempo de 
contínuo; com o de 500$00." 

A emenda é aprovada, ficando as outras adiadas. 

17 de maio de 1847, t. I, p. 96. 
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N.&C. 

O pmjct.o (Jrgarú1.ando o Arquívo N<icíonal é apresentado pelos 
deputados Sousa Franco, Machado de Oliveira e J. M. Wanderiley. A 
ínt~gra do texto consta dos Anaí.f (ibidem). As demais emendas do 
l'c. Marinho IS{..7ão aceitas na ~C.'i~ão de 21 de maio; o projeto é adotado 
cm 2.ª di'>f:U!i!ião e passa a 3.ª (Anai.s, I, Jrl4). O Arquivo Público fora 
pH'11ÍiilO pela Constituição de 1821 e imtalado durante a Regéncia, a 2 
de íancíro d~ 1838. 

47/3 FRANCISCO MUN IZ TAVARES 

Deddido a calar-se durante to<la a ses~ão legislativa, entra a contra-
gosto no debate, sobre os negódos c!e Pernambuco, porque se sente en-
volvído pela urgência de "prestar testemunho à verdade". Extremado 
de um e outro partido que divide a província, admite que ambos co-
meteram erros e excessos. Preferiria analisar o problema, sem referén-
dats pessoais: 

"É triste, é tarefa bem desgostosa descer a individuali-
dades; mas já agora não há remédio; atirou-se com a dis. 
cussão para este terreno, força é entrar nela". Não é verdade 
que Pernambuco prospera, e "se gemeu na administração 
passada, hoje geme ainda mais" [ ... ] "o que fez Rego Barros 
tem feito Chíchorro da Gama em grau muito mais elevado." 

Dá exemplos de malversações dos dinheiros públicos, de roubos, 
d<· alis:.tssinatos impunes. 

Tudo isso vem acontecendo, sem que o presidente da 
província consiga pôr cobro à situação, "apesar de ter obti-
do o dobro da força policial que d'antes tinha o seu ante-
cessor (800 homens), com desfalque do mirrado tesouro 
provincial". E não consegue porque "tem revoltada contra 
si a máxima parte da população, não da população proletá-
ria, mas da abastada. " 

Explica a razão da revolta contra o presidente: 

"O atual presidente, apenas chegou a Pernambuco, arre. 
dou de si todos os agentes policiais. Não lhe disputo este 
direito; aponto o fato unicamente para fazer ver que os 
demitidos eram em grande número, que não podiam ficar 
contentes, maxime sendo substituídos por outros que não 
traziam consigo o cunho da retidão e imparcialidade, antes 

294 



desejavam vingar-se. Dos batalhões da Guarda Nacional en-
xotou ele desde o alferes até o coronel de legião. Não sei se 
convinha este excesso de poder, estando certo que quase to· 
dos os oficiais estavam dispostos a sustentar o delegado do 
Governo, fosse ele qual fosse: os seus sentimentos de ordem, 
as suas riquezas, a sua honestidade, eram garantia suficiente 
para deles nada recear-se; sei, porém, que afrontas não se es· 
quecem facilmente, que todos estes oficiais enxotados não po-
dem deixar de odiar à pessoa que os afrontou. Não pára 
ainda aqui a mania de tudo inverter. Esgotadas as demissões 
naquelas duas classes, passou ele à dos empregados públicos 
assalariados. É aqui, senhores, que aparece o procedimento 
mais revoltante, para não dizer bárbaro! Empregados públi-
cos encanecidos no serviço, prestando com honra e exatidão 
os seus deveres, carregados de anos, de família, pobres, são 
lançados na rua para ir·em com seus desgraçados filhos men· 
digar o pão da caridade! E isto só para satisfazer às exigên-
cias impertinentes, e acomodar alguns patriotas improvi-
sados!" 

Exemplifica suas afirmações e conclui daí: 

"Será este um bom sistema de governo? Diga-o a Câ-
mara; mas lembre-se que, se se autoriza um tal sistema, au-
toriza-se também a quem suceder ao Sr. Chichorro a ir pra-
ticar o mesmo. E onde irão parar tantas reações? É fácil de 
prever." 

Não atribui esses males à perversidade do presidente, mas a seu 
estado de saúde, sujeito a "vertigens e grande irritação nervosa". Faz 
a seguir violentas críticas à eleição de senadores por Pernambuco, elei-
ção imposta pelo Ministério e obtida à base das maiores violências, abu-
sos e arbitrariedades, pelo fato dos eleitos não serem pernambucanos. 
Confessa-se bairrista no bom sentido, querendo que os senadores sejam 
escolhidos dentre os que nasceram na província: 

"Têm nela propriedade, parentes e amigos, têm mais 
interesse em defendê-la do que aquele a quem ali nada liga." 

Reporta-se à tensão entre o presidente da província e o comandante 
de armas. Ambos deveriam ter sido demitidos. Estranha por fim a 
guerra aberta que vários deputados por Pernambuco vêm fazendo ao 
Ministério. 

Conseguiram já afastar do Ministério um pernambucano 
ilustre. Querem agora derrubar todo o Gabinete, talvez por. 
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que desejem ministros mais amáveis: "[... ] nem sempre os 
ministros mais amáveis são os melhores, tudo sacrificam para 
conservar a sua amabilidade. " 

19 de maio de 1847, t. I, p. 111-114. 
N.&C. 

O Pe. Tavares, que já não era presidente da Câmara, responde es-
pecialmente a Nunes Machado que defendera ardorosamente a adminis-
tração de Chichorro da Gama. A situação na Província de Pernambuco 
estava tensa, e haveria de evoluir para a violência na Revolução Praieira, 
na qual aliás haveria de perecer Nunes Machado. Foram de fato eleitos 
senadores por Pernambuco: Ernesto Ferreira França e o próprio Antô-
nio Pinto Chichorro da Gama, ambos baianos; na realidade porém suas 
eleições foram anuladas três meses depois. Chichorro da Gama só viria 
a ser senador em 1865 e pela Província do Rio de Janeiro. O ministro 
derrubado por pressão dos deputados liberais fora o ministro da Fa-
zenda, Holanda Cavalcante. O debate todo aliás fora suscitado por uma 
interpelação de Barros Pimentel que queria saber se a demissão de Ho-
landa Cavalcante não acarretava uma mudança na política do Gabinete. 

Discurso e debate importantes para compreensão da revolução que 
vai estourar no ano seguinte: a Praicira. Verifica-se que os liberais es-
tavam divididos profundamente naquela província e o grupo chamado 
praieiro não se resignaria a perder o controle do poder local. Mas ao 
mesmo tempo mostra o apoio proletário aos praieiros. Os deputados 
dessa corrente, inimigos de Holanda Cavalcante, que acabara de deixar 
o Ministério, que sem dúvida liderava, continuam contrários ao Gabi. 
nete, apesar de ter entrado para ele Caetano Maria Lopes Gama, vis-
conde de Maranguape, irmão do Padre Lopes Gama. Sustentarão Chi-
chorro até de armas na mão. 

47/4 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Não se trata de abrir uma discussão sobre economia po. 
lítica, para julgar do conteúdo d'o compêndio. l\Ias, "os cré. 
ditos do autor do compêndio são tão grandes a respeito desta 
disciplina, ele leciona há tantos anos, que parece que tem a 
presunção a seu favor para aqueles senhores que não têm o 
compêndio para examinar. Se nós rejeitamos os frutos das 
lucubrações de um professor, desanimamos aos outros; e o que 
é a quantia de 400$ que a lei manda dar para impressão da 
obra? Se o compêndio tem defeitos, o professor que tem de 
explicar notará esta ou aquela falta, mas serve de norma 
este compêndio; as suas doutrinas são sãs. O Sr. Dr. Autran 
anda a par da ciência (apoiados), é um homem de talento, 
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faz gosto para esta cadeira, é a sua cadeira predileta, e eu 
creio que concordaram comigo todos os que estão nesta Casa, 
e foram estudantes do curso jurídico de Olinda. Se ele está 
a par da ciência, se não tem idéias rançosas, isto nos afiança 
que o compêndio merece muito." 

22 de maio de 1847, t. I, p. 153. 

N.&C. 

Discutia-se uma resolução, apresentada no ano anterior, da qual era 
signatário, entre outros, o Pe. Marinho: "Art. 1.º - Fica aprnvado o 
compêndio de Economia Política do Dr. Pedro Autran da Mata e Albu-
querque, para servir no curso jurídico de Olinda. Art. 2.0 - O Governo 
fica autorizado a mandar pagar ao autor do compêndio a quantia de 
400$, como indenização dos custos da impressão da referida obra". A 
resolução foi aprovada com a emenda que aumentava a consignação de 
400$000 para 800$000 (Anais, I, 155) . 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Como membro da Comissão encarregada de preparar o voto de gra. 
ças, julga dever entrar na discussão sobre o requerimento pedindo adia. 
mento do debate sobre os textos apresentados. 

Os projetos de voto de graças foram preparados em re-
ferência ao Gabinete então existente. Acontece que esse Ga-
binete caiu a 21 de maio. Ora, "no sistema representativo 
a Comissão de resposta à Fala do Trono tem necessidade de 
entender-se com os ministros (apoiados), deve saber qual é 
o pensamento governamental para então o apresentar ao 
apoio da Câmara". Não conhecemos ainda por fatos concre-
tos a política do novo Gabinete nem se terá maioria da 
Câmara. 

Vota pois pelo adiamento, e, 

"se ele não passar, combinarei com os meus nobres colegas para 
apresentar-se uma emenda substitutiva. 

Declara apoiar o novo Gabinete também liberal "si et in quantum". 
Deseja ouvir os ministros para orientar-se para o futuro. 

26 de maio de 1847, t. I, p. 160. 
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da !1.fad111ba. 

º' grandes dL-sapontado~ foram O:> praidros que, segundo al,guns 
depmado.s, abandonaram o Gabinete antérÍor contando ser os herdeiros 
do podá_ As leis de orçamento e de forças foram aproudas porque a 
OfAY,ir,ão con~n·adorn preferiu apoiar o Gabinete a v-:r subir os praíei-
ros. Estes vão caminhar para a re\•olução de 1848. Mas o que os ccm-
u.-n•adorei vão negar a pés juntos {; a reforma da lei de 3 de dezembro 
de HHL 

O adiamento {; apnn·ado (AnaÍ§, l, l6í). 

47/6 JOSÉ ANTõNIO MARINHO 

Superadas quase todas as divergências com relação ao novo projeto 
do voto de graças. cabe-lhe ainda re~ponder ao nobre deputado pela 
Eahía: 

"não houve mudança alguma no projeto a re~peito do tópi-
co que foi censurado pelo nobre deputado". 

E~tá dispasto. por outro lado, a aceitar qualquer emenda de redação 
que por ventura apresentar o nobre deputado por Alagoas. 

Mas "dou ao nobre deputado por única resposta esta, que 
se o Ministério quer um voto de plena, absoluta e completa 
confiança para decidir esta questão, assim como todas aquelas 
que interessam à honra e aos direitos nacionais, se o Ministé-
rio quer um crédito de 10, 20 ou 30 mil contos, eu lhe darei" 
(apoiados gerais). 

Está convencido de que o Governo agiu com dignidade a respeito 
do íncidente com o ministro norte-americano e foi isso que quis con-
~ígnar no voto de graças: 
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"O Governo fez o que devia, isto é, interrompeu suas rela-
ções diplomáticas com o representante de uma nação que nos 
tinha injuriado, insultado; mas ao mesmo tempo não quis fa. 
zer a nação participante do ato praticado por seu ministro. 
Não nos disse ontem o nobre ministro dos Negócios Estran-
geiros que confiava na justiça da nossa causa, que confiava 
nos sentimentos da nação norte-americana, inteiramente con-
trários a este procedimento inqualificável que para conosco 
teve o seu ministro; não nos disse que a mesma imprensa 
americana tinha tomado a nossa defesa?" 

Não tivera intenção de censurar a administração anterior, ao con-
trário, tem certeza que o barão da Cairu soube resguardar com prudên-
cia os interesses e a dignidade nacionais. Congratula-5e com a política 
inaugurada a 2 de fevereiro de 1844, que trouxe paz e conciliação a 
todos os brasileiros. Elogia o trabalho da maioria parlamentar que 
ja aprovou uma lei de eleições e encaminhou a aprovação da reforma 
JUd1ciária e da Guarda Nacional. 

29 de maio de 1847, t. I, p. 195-197. 
N.&C. 

O nobre deputado pela Bahia era João José de Oliveira Junquei-
ra, e o nobre deputado por Alagoas, pelo qual o Pe. Marinho confessa 
ter o maior respeito, era Antônio Pereira Rebouças. O novo texto uni-
ficado do projeto de voto de .graças não consta dos Anais. Na sessão de 
27 de maio, o 1.0 -secretário da Câmara lê o texto que vai a imprimir no 
Jorna! do Comércio (Anais, I, 171). A censura ao projeto prendia-se a 
uma passagem do texto que apoiava a atitude do nosso Governo num epi-
sódio com o ministro norte-americano dos Negócios Estrangeiros, atitu-
de julgada pelas críticas de pouca firmeza na defesa da dignidade nacio-
nal. O episódio fora o seguinte: 

As relações entre o Império e os EUA estavam ten~as desde 1841, 
quando o Brasil se recusou a prorrogar o Tratado da Amizade e Comér-
cio de 1828, com duração de 12 anos. Aliás o Brasil adotou a norma 
de não prorrogar nenhum tratado comercial feito no primeiro reinado. 
Os EUA não se conformaram, ameaçando exigir o pagamento de inde· 
nização pelo bloqueio de Pernambuco (1824) e Rio da Prata (1828). 

Em 1847 um incidente policial agravou a situação. Marinheiros 
americanos enfrentavam-se no cais do Rio em luta a faca. A polícia 
prendeu-as. Um tenente americano, Davis, exigiu a soltura cfos mari-
nheiros e investiu de sabre contra a patrulha da polícia. O comandante 
da Guarda do Paço Imperial, em frente ao qual se dera a luta, desar-
mou-o e remeteu-o preso ao Estado-Maior ela polícia. O cônsul e o mi-
nistro americanos protestaram e pediam a punição da patrulha e do co-
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mandante da Guarda. O Brasil abriu inquérito, soltou o tenente que 
Linha que embarcar de volta à sua terra para que ali fosse punido, mas 
se recusou a punir os brasileiros alegando que haviam agido correta-
mente. O ministro americano, \Vise, não se conformou. A nota por ele 
e:nviada era profundamente insultuosa ao Brasil. Os americanos toma-
ram atitude inamistosa cm relação a nós. Não compareceram ao batiza-
do da princesa Isabel nem festejaram o acontecimento como os demais 
navios estrangeiros no porto. O mesmo ocorreu no aniversário do im-
perador. O Governo brasileiro cessou as relações com ele e declarou-o 
persona non grata. Em seguida chamou nosso representante nos EUA. 
Os meios comerciais americanos preocupavam-se com o fato que pode-
ria acarretar prejuízos, mas o governo americano recusava-se a retirar 
Wise, para não dar a impressão de que desaprovava a atitude do te-
ll<:nte Davis. Novo ministro americano apresentou-se, mas o imperador 
recusava-se a receber as credenciais enquanto não fosse removido \Vise. 
fatc insistia junto a seu governo por uma solução pela força, exigindo-se 
o pagamento das indenizações e apresentação de desculpas por parte do 
ex-ministro do Brasil em ·washington. O Brasil precisava de uma lição, 
dizia ele. O governo americano estava interessado, porém, em encerrar o 
assunto e restabecer as relações comerciais. Em 1849 levantou as restri-
ções às importações do Brasil. O Brasil pagou 427:259$546 das indeni-
zações reclamadas. O governo americano, por seu lado, reconheceu o 
direito do Brasil de punir os americanos em seu território, mas o Con-
selho de Estado condenou a prorrogação do tratado de 1828. E assim 
decidiu o Governo (54). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Usando do direito que lhe confere o regimento, vê-se na obriga-
ção de responder ao Sr. Limpo de Abreu especialmente às censuras que 
fez ao ex-ministro da Justiça, que não tem possibilidades agora de de-
fender-se. Historia longamente os sutis meandros que levaram o ex-
ministro a pedir demissão e provocar assim a queda do Gabinete. 

Na verdade renunciou porque percebia não ter maioria na 
Câmara, e a prova disto é precisamente o recente discurso do 
Sr. Limpo de Abreu. 

Passa depois a responder a outras censuras feitas ao ex-ministro, 
especialmente com relação a acontecimentos na Província das Ala~oas. 

1 de junho de 1847, t. I, p. 222-227. 

(54) V. HÉLIO LOBO: Causas diplomdticas. Rio, 1918, p. 109; LAWRENCE 
:F. HILL: Diplomatic ralations betweem the United States and Brazil. Durham, 1932, 
p. 95, e segs. 
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N.&C. 

O ex-ministro da Justiça, do qual o Pe. Marinho toma a defesa, 
era .José Joaquim Fernandes Torres. Regimentalmente, como um dos 
autores do projeto de voto de graças, o Pe. Marinho tinha direito à ré-
plica imediata. É uma longa intervenção do Pe. Marinho na qual, mais 
uma vez, aparece sua volúpia em ocupar a tribuna. Na realidade Limpo 
de Abreu não pretendera fazer nenhuma censura a Fernandes Torres, 
como declara logo a seguir. Aliás o projeto, sem emendas, será aprova-
do por grande maioria na sessão de 4 de junho (Anais, I, 249). 

JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Não apresentará emenda solicitando loterias e votará contra todas 
as emendas neste sentido. Tem muitos pedidos de seus comprovincianos, 
e&pecialmente em favor do hospital da caridade de S. João, para o qual 
já foram concedidas duas loterias em 1843, que até agora não foram 
extraídas: 

"O que importa mandar emenda concedendo loterias a 
este e a outros estabelecimentos, se não é possível que cor-
ram essas loterias? A Câmara, creio, já aprovou 28 loterias 
há poucos dias, entre elas duas para a igreja do Rosário, que 
tem urgentíssima necessidade desse socorro; entretanto, essas 
loterias talvez não possam correr senão daqui a 100 anos. 
Existe uma lei que manda extrair 4 loterias anualmente para 
o montepio, 4 para o teatro, 4 para a Santa Casa da Miseri-
córdia, e algumas outras. Eu conversei com o tesoureiro das 
loterias, e disse-me ele que não é possível extraírem-se mais de 
18 loterias por ano. Portanto, para que há de a Câmara estar 
consumindo tempo em pura perda, para que havemos de estar 
enganando os nossos comprovincianos, somente para ter o pra-
zer de ouvir dizer: - Fulano pediu uma loteria para este ou 
aquele estabelecimento? - Para que estas cartas eleitorais, se 
daí não resulta nenhum benefício público?" 

Com isto, pretende dar uma 

"satisfação às pessoas da minha província que têm pedido lo-
terias; também seja esta uma carta eleitoral" (risadas). 

5 de junho de 1847, t. 1, p. 265. 
N.&C. 

Em discussão várias resoluções propondo emendas ao orçamento e 
concedendo loterias para diversas obras assistenciais. O Pe. Marinho de-
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nuncia o caráter eleitoreiro dessas resoluções, o que a1iás não prejudi-
cará sua reeleição para a legislatura seguinte. As loterias eram a fonte 
das subvenções. Segundo alguns depoimentos, havia um furor popular 
na compra das loterias. O povo se comprimia no largo da Carioca onde 
ficava a sede da tesouraria das extrações. 

47/9 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Vota contra as emendas do Senado à proposição da Câmara dando 
estatutos às escolas de Medicina. As emendas autorizam 

"o Governo para confeccionar os estatutos; e, o que mais é, 
pondo-os logo em vigor, para, depois de reformados, esses 
estabelecimentos como lhe parecer, submeter então tudo à 
aprovação do Corpo Legislativo." 

O projeto da Câmara fora feito após consulta "à congregação dos 
lentes, homens profissionais na matéria". Apesar de apoiar o Governo, 
não o julga habilitado para essas coisas: 

"Decidamo-Ias pois por nós mesmos; não deleguemos fun-
ções tão importantes, nem sobrecarreguemos o Governo de 
mais essa tarefa . " 

9 de junho de 1847, t. I, p. 309. 
N.&C. 

As emendas do Senado (Anais, I, 308) tinham acabado de ser com-
batidas por Moura Magalhães. As emendas são rejeitadas (A nais, I, 
3 I l). Entre as disposições do Senado, lê-se: "Os estudantes que pertur-
barem as aulas, ou fizerem alaridos nos edifícios onde estiverem as es-
colas, que se mostrarem insubordinados ou desrespeitosos para com os 
lentes, poderão ser presos correcionalmente por ordem do diretor até 
oito dias, em prisão especial, que será no edifício das escolas ou no 
lugar mais próximo possível." 

47 /10 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Admite que, em casos imprevistos e extraordinários, a Câmara use 
de eqüidade para atender à solicitação razoável de um estudante: 

"[... ] mas dispensar na lei fundamental de uma acade-
mia, sem motivos ponderosos nem ao menos plausíveis é em 
verdade o que me parece desacertado e inadmissível. E ain-
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da há por aqui quem fale na relaxação dos nossos cursos ju· 
rídicos, quando, se ela existe, é devida em grande parte a es-
tas condescendências, e às repetidas dispensas da lei? Todos 
os anos chovem aqui empenhos para favores desta natureza, 
que são logo concedidos como se fossem medidas de suma im-
portância para o país, favores que não têm outro resulta-
do senão apressar as formaturas desses peticionários. Pois por 
ventura formar-se um moço em bacharel é negócio urgente, 
é sangria desatada que é preciso acudir com tanta sofregui-
dão? Parece-me que já é tempo ele se observar a lei com toda 
a restrição." A dispensa abrirá um precedente prejudicial aos 
estudos. 

Como ex-diretor da Academia de Olinda, vê-se na obrigação ele se 
opor ao requerimento, pelo amor que tem à dignidade dos cursos jurí-
dicos: 

"Dispensas dessa natureza por via de regra só servem para 
apadrinhar a estupidez ou a calaçaria; porque afinal de con-
tas o estudante assim dispensado no cabo do ano nem faz 
bom ato de curso nem exame capaz do preparatório que lhe 
faltou." 

16 de junho de 1847, t. 1, p. 351-352. 
N.&C. 

Tratava-se de uma resolução em favor de José Caetano cfos Santos, 
autorizando-o a matricular-se no 19 ano do curso jurídico de São Paulo, 
apesar de não ter um dos preparatórios, o exame da língua inglesa, 
sob a condição porém de ser aprovado nesse exame, antes elos exames 
das matérias do l 9 ano. Seguem-se de fatos vários outros requerimen· 
tos no mesmo sentido, até que o deputado Carrão acaba solicitando 
que a solução seja extensiva a todos os estudantes que se acharem nas 
mesmas circunstâncias (Anais, 1, 353). A questão fica adiada pela 
hora. Na sessão do dia seguinte é autorizada a matrícula para o 1.0 ano 
do mesmo curso jurídico em favor de um Batista Caetano de Almeida 
Nogueira. José Caetano dos Santos viria a ser eleito deputado pela 
Província do Rio de Janeiro, na 12.ª legislatura (1864-1866). 

4i /11 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Contra o parecer em discussão, levantou-se um argumento 
grave: a medida é contrária ao sistema representativo porque 
quer "sancionar o segredo naquilo a respeito de que deve ha· 
ver toda a possível publicidade." Na realidade não há publi-
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cidade nos debates relativos a esses assuntos: "Qual é o pú-
blico que observa as nossas votações a respeito destes negó-
cio? O resumido público, em verdade importante, mas en-
f?"etanto pequeno, que ocupa as nossas galerias". 

Está disposto mesmo a aceitar uma emenda para que as votações de 
negócios individuais sejam sempre nominais, tanto é verdade que não 
é por medo, por falta de coragem que defende o escrutínio secreto. 
Sempre se pronunciou com desassombro contra pretensões individuais, 
o que lhe tem valido muitas odiosidades. A única razão pela qual 
defende o escrutínio secreto é 

"porque entendo que se deve prestar aos indivíduos facilida-
de para cumprirem mdhor seus deveres: isto é até da escri-
tura." 

Toma a ofensiva na argumentação: 

a Câmara, por escrutínio secreto, escolhe a Comissão de Pen-
sõe!> e Ordenados. Sempre têm sido escolhidos os deputados 
mais avessos ao sistema de pensões, "mais contrários à dila-
pidação proveniente desta infinda, desta inqualificável con. 
cessão de pensões; escolhe-os por escrutínio secreto". No en-
tanto, a Comissão dá pareceres contrários às pensões, mas 
essas são aprovadas com maioria estrondosa por votação sim-
bólica. 

Não vê imoralidade no escrutínio secreto porque sabe que cada depu· 
tado deve votar com liberdade o que lhe parecer mais justo em cons· 
ciência: 

"como deputado, sei que não tenho somente o dever de advo· 
gar aquilo que mais claramente parece ser de interesse públi-
co; eu, como deputado, tenho restrita obrigação de advogar 
também o interesse individual, porque o interesse público é a 
soma dos interesses individuais" (apoiados). Quando pois 
advogo o escrutínio secreto, advogo verdadeiramente um in-
teresse individual. 

Quereis afastar da Câmara os ódios, as paixões? Se por 
ventura eu, como deputado, dou um voto pelas seduções da 
amizade, por uma condescendência mal-entendida, eu mesmo 
que aqui estou falando não poderei dar um voto por ódio " 

Conclui 

"não sei qual há de ser o paradeiro do Governo brasileiro dan. 
do pensões, qual há de ser o paradeiro do Corpo Legislativo 
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dando semelhantes pensões (apoiados). Temos um montepio 
para o qual concorre o público anualmente com o produto 
de quatro loterias; os empregados públicos podem concorrer 
para este montepio, e entrct;into os pensões aumentam-~e dia· 
rian1ente". 

Para obter pensão hoje, basta alguém alegar ter sido em-
pregado público; amanhã bastará não ser assassino. Se se exa-
minassem as pemões concedidas, seria fácil descobrir que pen-
sões se concederam a quem talvez vive coberto de brilhantes. 
Tanto mais que todos poderão filiar-se ao montepio, para o 
qual correm aliás 4 loterias por ano. 

18 de junho de 1847, t. I, p. 382-383. 

N.&C. 

Em discussão o parecer propondo votações por escrutínio secreto 
nos negócios individuais. Antônio Marinho defende o parecer, com obje· 
tivo moralizador, mas a argumentação é sinuosa, tanto que, com o mes-
mo objetivo, está disposto a admitir a votação nominal. Note-se de 
passagem sua afirmação que resume a quintessência do liberalismo ca-
pitalista "o interesse público é a soma dos interesses particulares." A 
discussão é adiada pela hora. Na sessão do dia 21 o parecer é rejei-
tado e aprovada a emenda do visconde de Goiana propondo a votação 
nominal (Anais, I, 418). 

47/12 MIGUEL DO SACRAl'vIENTO LOPES GAMA 

Apesar de sua plena confiança no atual Gabinete, observa que o 
relatório do Min~tério do Império sobre os cursos jurídicos não foi 
muito exato, porque baseado em informações também não exatas. 

"Como a matéria do ensino público é uma das mais im-
portantes e vitais para o país", 

premite-se algumas observações sobre os cursos jurídicos, tendo sido por 
algum tempo diretor interino da Academia de Olinda. Notam-se algu-
mas irregularidades nesses cursos, mas dessas não são responsáveis as 
autoridades acadêmicas, mas as autoridades públicas interferindo nas 
academias com autorizações indevidas de licenças remuneradas. Cita 
exemplos. 

Não se devem desacreditar aqueles estabelecimentos de 
ensino. 
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Quanto ao de Olinda, pode afirmar que ali 

"têm aparecido mestrc:s egrégios que se têm dado ao trabalho 
de compor seus compén<lios, o que prova muito estudo, mui-
ta aplicação. Portanto, como ~e desacredita a5sim um esta-
belecimento daquela natureza, onde, em verdade, existem 
mestres re'p::ítavc:'s, as.oim por suas luzes e talentos como 
por seus irrepreensíveis costumes?" Fala-se muito na criação 
de uma universidade na Corte. 

Apóia a idéia, mas não com sacrifício das academias existentes: 

"Eu não me pos•o opor a uma tão grande idéia, a uma 
universidade na capital do Império; mas ponderarei que, se 
se julga necessário e ainda somente útil uma universidade, 
deve ser criada sem prejuízo <las academias já existentes." 

Cita o caso da França, o:ide se criou a universidade de Paris, quan-
do já existia a de Montpellier e outras, que continuaram a funcionar. 
Insiste na sua tese: 

"Tirar-se o curso jurídico de Pernambuco é fazer um 
agravo não só a Pernambuco como às mais províncias do 
norte. A academia tem concorrido muito para derramar em 
todos os povos do norte as idéias de ordem e sociabilidade. 
Demais, a mocidade das províncias próximas que ali vai es-
tudar tem outras comodidades que não encontrará aqui, se 
tiver de vir estudar na universidade. Um moço que para 
formar-se na Academia ele Olinda precisa despender como 
dez, vindo estudar no Rio de Janeiro terá de despender como 
30 ou 40; e o que 'e seguirá daí é criar-se uma aristocracia 
do saber, porque só os ricos poderão vir estudar, poderão su-
portar as despesas gue todos nós sabemos se fazem na Corte, 
e principalmente no artigo casa. Em Olinda as casas são ba-
ratíssimas; qualquer rno~:o despende ali indubitavelmente mui-
to menos do que aqui. Por esta e outras razões parece-me 
que seria uma injustiça, uma tirania, querer abolir o curso 
jur'.dico de Olinda. O mesmo não direi da Academia de São 
Paulo, que está muito próxima da Corte, mas a respeito da 
Academia de São Paulo militam também muitas razões, e 
entre outras a de economia, porque em São Paulo as casas e 
os víveres são muito baratos e o clima muito saudável. Eu 
nunca darei o meu voto para se extinguir a Academia de São 
Paulo, e menos a de Olinda, darei sim o meu voto para a 
criação de uma universidade, que pode, como já disse, ter por 
filiais os cursos de Medicina, de ciências jurídicas e sociais, 
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estabelecendo.se aqui o curso de ciências naturais, de que tan-
to carecemos, de que nós não temos quase noção alguma." 

Vota pelo orçamento do Império. 

2 de julho de 1847, t. II, p. 22-23. 
N.&C. 

Depoimento interessante sobre a autonomia dos estabelecimentos de 
ensino superior. Na realidade os cursos jurídicos de Olinda e São 
Paulo continuariam a funcionar e uma universidade no Rio de Janeiro 
só seria criada em 1920. 

O ministro do Império que apresentou o Telatório fora José Carlos 
de Almeida Torres (ver a respci to ,15 / 9) . 

47/13 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não vê razão suficiente por retirar do ] ornal do Comércio a publica-
ção dos trabalhos da Câmara de vez que vem se desempenhando desta 
função com inteligência e pontualidade. 

Vê fortes razões contra o parecer de confiar essa publicação à 
Gazeta Oficial. Trata-se de um órgão do Governo e sendo os pró-
prios taquígrafos empregados públicos, 

"eu não queria dar a publicação dos trabalhos a uma em-
presa que está debaixo da ação do Governo, o qual pode 
influir, não só na publicação dos trabalhos, mas ainda nas 
notas que se tomarem dos discursos." Além disso, falta à 
Gazeta Oficial a experiência dessa publicação e já passou uma 
grande parte da se~são legislativa. 

A mudar de empresa, findo o contrato com o Jornal do Comércio, 
prefere confiar a tarefa a outra empresa particular, mas nunca a um 
órgão do Governo. Foi dito que 

"não havia um Governo tão imoral que consentisse que os 
discursos dos nobres deputados fossem mutilados; mas é 
porque se esquece de um fato da história contemporânea acon-
tecido em outros países: em Portugal não só foram mutilados 
como até [... ] 

O Sr. Nunes Machado: - Se introduziram idéias con-
trárias ao pensamento dos deputados. 

O Sr. Marinho: - Está muito em uso dizer-se: - Não 
há governo tão imoral que sustente a opressão - entretanto 
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o Governo todos os dias sustenta a opressão [ ... ] . Não falo 
deste, estou falando em tese [... ] . Não há Governo tão 
imoral que faça isto, e ele vai fazendo. Não nos iludamos; o 
que dizemos nesta Casa, ou deve o povo ler tal qual dize-
mos, ou então não se publique nada." 

3 de julho de 1847, t. II. p. 36-37. 

N.&C. 

O Pe. Marinho não visava o Gabinete. O importante para ele era 
garantir a independência da Câmara. Na sessão do dia 6, nem o parecer 
da mesa, nem as emendas apresentadas foram aprovados (Anais, II, 54). 
Foi dos textos do jornal do Comércio que se extraíram os Anas do Par-
lamento, já no fim do Império. 

47 /14 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Apresenta, com outros deputados cearenses, dois projetos. O pri· 
meiro, franqueando ao comércio estrangeiro os portos dos rios Cam<>-
cim e Acaraú, na Província do Ceará, e regulando as questões alfande-
gárias desses portos. O segundo, aprovando um crédito de 40 contos, 

"para estabelecer na barra do rio Acaraú, da Província do 
Ceará, uma ou mais armações ela pesca e salga do camurupim. 
Todo o produto dessa pesca será aplicado ao fornecimento dos 
navios de guerra, com preferência ao bacalhau ou outro qual-
quer pescado." 

17 de julho de 1847, t. II. p. 166. 

47 /15 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Como membro da Comissão de Estatística, aprova, com Machado de 
Oliveira, o projeto apre.sentado pelo deputado visconde de Goiana, man-
dando reimprimir 

"a antiga estatística do conselheiro Antônio Rodrigues Velo-
so de Oliveira, por ser a única legal que existe e ter-se tor-
nado rara; 

e passando a examinar a mesma estatística, que se acha compreendida 
no l 9 tomo dos Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura, 
entende que 
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tem lugar a requerida reimpressão, porque esse quesito, posto 
que escrito em 1819, contém algumas notícias geográficas, es-
tatísticas e históricas que não convém desprezar, e que podem 
servir de base para trabalhos que se devam formular neste sen-
tido, e em conseqüência julgo que se deve mandar fazer nova 
publicação do mesmo opúsculo, que o referido 1.0 tomo dos 
Anais Fluminenses tem por título: - A Igreja do Brasil, ou 
informações para servir de base à divisão dos bispados, pro-
jetada no ano de 1819, [- __ ], - inclusivamente os mapas es-
tatísticos, a fim de serem distribuídos pelas Secretarias elo Corpo 
Legislativo e de Estado, arquivos e bibliotecas públicas, aca-
demias, corpos e associações científicas e literárias, e onde 
mais convier." 

21 de julho de 1847, t. II, p. 219. 

N.&C. 

Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, natural da Província de São 
Paulo, onde nasceu por volta de 1750, foi magistrado e estadista notá-
vel no 1.0 Reinado, e membro d'a Assembléia Geral Constituinte. Es-
creveu várias obras, entre as quais: Divisão Eclesiástica do Brasil, 1819, 
publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, to· 
mo 27, 1864, p. 263; A Igreja do Brasil, ou informações para servir 
de base à divisão dos bispados, p·rojetada no ano de 1819, com a esta.. 
tistica de população do Brasil, considerada em todas as diferentes clas-
ses na conformidade dos mapas das respectivas províncias e número de 
seus habitantes, publicada primeiro nos Anais Fluminenses de Ciên-
cias, Artes e Literatura, t. 1, 1822, p. 57-115, foi reeditada pela Revista 
do I.H.G.B., t. 29, 1866, p. 159-200. Já antes da independência do 
Brasil, defendia com vigor a extinção ela escravatura. Morreu no Rio 
de Janeiro, em 1824. Conforme o depoimento do mesmo visconde de 
Goiana, suas obras são importantes pelas fontes primárias que consul-
tou, nos arquivos paroquiais (Anais, II, 93-94). 

47 /16 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Explica a razão de não ter participado dos debates. Quando era 
oposicionista, opunha-se com freqüência às medidas que julgava não de-
ver conceder ao Governo. 

Agora é ministerial, e "o melhor ministerialista é aquele 
que menos fala". 

309 



Aliás não tem motivos para intervir 

"Ent(;ndo que pode han:r di>cmsão em uma Cám.ara que 
tem lados, que está dividida tm dois grupos, que tem uma 
oposição; mas fala o Sr. mínimo do Império, nfo transbor-
damo~ de prazer, cobrimos os ~eus di~cursos de apoiados, e 
o~ nobres de1;utados que algumas vezes se dizem da op':lsi-
ção zcompanham-nos; muitas Yezes não dou apoiados porque 
eles dão mais do que eu" (risadas). 

Guardara silêncio ainda porque desejaYa 

.. com tendência arrebatadora chegar à conciliação, evitando 
tudo que pudesse parecer proYocação." 

Mas não pode deixar agora de dar uma resposta ao deputado por 
Minas que foi "demasiadamente injusto para com a Câmara." Reco-
nhece que a oposição 

"tem direito de ser um pouco mais violenta", mas não pode 
deixar de ser justa. Desejaria que os nobres deputados, ora na 
oposição, "me di~sessem o que t: que fizeram em sete anos, 
nestes sete anos das ~ete \'a e.as gordas." 

Enaltece o trabalho do atual Legislativo, e denuncia as ommo~s cri-
minais e o servilismo da oposição quando estivera no poder. Esta opo-
sição não tem moral para atacar a maioria porque ainda não fez a 
reforma judiciária, da qual entretanto yem se ocupando, apesar das 
dificuldades. A proposta contra a qual se ergue agora a oposição é em 
tudo semelhante a uma apresentada pelos comervadores em 1843. O 
que se inquina de inconsútucional agora é exatamente o que fora apro-
vado então. E conclui: 

..para não ficar inteiramente em dh-ida com o meu colega, vis-
to que genero~amente ofereceu um epitáfio ao túmulo da 
maioria, mas em prosa, e o> epitáfios em prosa não são de 
muito bom gosto, ,-ou apresentar o meu para o túmulo da mi-
noria e há de ser em verso (mor.1imento de curiosidade): 

Aqui sentou-se em outro tempo um grupo;  
Nasceu oposição, foi governista,  
Jfotou e desvotou questões as mesmas,  
Serviços ofereceu a seus contrários  
Morreu enfim! Ninguém lhe "inveja a herança."  

(Hilaridade prolongada. Muitos e repetidos apoiados). 

6 de agosto de 1847, t. II, p. 413-415. 
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N.&C. 

Tratava-se da aprovação em globo do m~amento da Fazenda. O Pe. 
Marinho responde ao deputado pelo Piauí, Sousa Ramos, que arguía a 
medida de inconstitucionalidade, mas todo o infamado discurso é diri-
gido contra o deputado por Minas, Luís Antônio Barbosa, que atacara 
violentamente a maioria, dedicando-lhe inclusive um epitáfio: "Nasceu 
ela fraude e da violência, viveu no servilismo e acabou no opr.'>brio" 
(Anais, II, 404). O discurso de l\farinho é resposta a esse epitáfio pro-
curando mostrar que a atual maioria nem nasceu da fraude nem vive 
no servifümo, nem acabará no opróbrio. Na sessão do dia 7, Gonçal-
ves Martins fez uma exegese irônica elo epitáfio redigido pelo Pe. Ma-
rinho, que se reserva o direito ele responder pela imprensa (Anais, II, 
426). De fato, pela amostra, não d{1 para concluir que o Pe. Marinho 
fosse bom versejador. 

47/17 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Concorda com as reformas regimentais propostas pelo deputado 
Ferraz, mas discorda do artigo aditivo, propondo multa para os depu-
tados faltosos. Não foram tantas as faltas nas últimas legislaturas e 
não são elas as principais responsáveis pelo andamento vagaroso dos 
u·abalhos da Câmara: 

"o que tem roubado o tempo aqui são as questões particula-
res, que se costumam chamar - tamanduás - que fazem com 
que não se discutam as matérias de interesse público, porque 
cada qual quer tratar de seus negócios particulares." 

Está em jogo, além disso, a dignidade da Casa: 

"não é mais que indecoroso que sejamos nós os próprios que 
digamos ao público que somos uns relaxados a ponto de ver· 
mo-nos forçados o impor uma multa a nós mesmos?" 

Vê até uma certa inconstitucionalidade na proposta, que discrimina-
ria a condição dos senadores, que não perdem subsídios por ausência, 
da dos deputados. Lastima a perda da responsabilidade da Câmara: 

"confesso que dolorosos pressentimentos se levantam em meu 
espírito, quando, remontando-me aos primeiros tempos da 
nossa emancipação política, comparo o respeito, a conside-
ração, o prestígio de que gozaram os deputados da Assem-
bléia Constituinte, e ainda os das duas legislaturas subseqüen-
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tes, com o abatimenlo a que presentemente se vai reduzindo 
esta augusta Câmara. lalvez por culpa nossa. 

O que vejo, o que observo é que hoje até se quer que os 
deputados sejam sujeitos a um ponto! Naquele tempo era 
tal o respeito e consideração que gozavam os deputados, que 
até quando ia uma depuração desta Câmara a S. Cristóvão 
vinham dois coches da casa imperial buscá-la, ia acompanha-
da por uma guarda de honra! Hoje porém a que degrada-
ção pretendem reduzir-nos, que até se quer que sejamos equi-
parados a ganhadores, a meros jornaleiros!" 

13 de agosto de 1847, t. II, p. 494-495. 

N.&C. 

O artigo aditivo foi proposto por D. Manuel de Assis Mascare· 
nhas, cujo zelo parlamentar o Pe. Gama reconhece, mas julga exces-
sivo. 

47/18 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A função do sistema representativo consiste na inspeção 
que devem exercer os representantes do povo sobre o lança-
mento das contribuições e na repartição delas, ou seja, a fis. 
calização e a distribuição <los dinheiros públicos. Portanto, 
à Assembléia cabe indagar se as pensões são realmente justas 
e dadas a quem necessita. 

Lastima que termine o ano sem que se tenha dado ao país a lei do 
orçamento, mas apenas pensões e mais pensões. 

Apresentam-se projetos de pensões sobre serviços ordinários. A 
Constituição mandou conceder honrarias em retribuição de serviços. 
Mas os funcionários querem as honrarias e também a remuneração pc· 
cuniária. Há beneméritos que não vêem chegar ao fim a concessão de 
honrarias. Mas os empregados da Corte recebem as condecorações mais 
valiosas. 

Só vota pensão por serviços extraordinários, como foi o caso da 
pensão que aprovou em favor do Sr. Caetano Pinto Montenegro. 

14 de agosto de 1847, t. II, p. 504-507. 

N.&C. 

O abuso das pensões foi uma praga que se estendeu por todo o pe-
ríodo do Império. Consumia tempo considerável das sessões. 
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47/19 JOSÉ ANTôNIO MARJNHO 

Propõe, com outros deputados, emenda adicional ao orçamento do 
Império: 

"O preço mínimo de cada uma braça quadrada de ter-
reno diamantino que se houver de arrendar na forma da 
resolução de 24 de setembro de 1845 fica reduzido a cinco 
réis anuais. 

O arrendamento poderá ser feito por qualquer prazo in· 
ferior a quatro anos, se isso convier aos arrendatários e à 
Fazenda Pública". 

16 de agosto de 184·7, t. II p. 511. 

47/20 D.MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAúJO 

Apresenta emenda aditiva ao orçamento do Império: 

"Para a abertura da barra da Guaratiba na Província do 
Rio de Janeiro 30:000$000." 

16 de agosto de 1847, t. II, p. 511. 

47/21 FRANCISCO MUNIZ TAVARES 

Apresenta artigo aditivo às disposições gerais do orçamento: 

"Ficam concedidas a cada uma das províncias do Império 
seis léguas em quadro de terras devolutas, que poderão ser 
tomadas conjuntas, ou em lugares distintos. As Assembléias 
provinciais não poderão dar-lhes outra aplicação que não 
seja a exclusiva de colonização, e com a cláusula de que elas 
jamais serão cultivadas senão por braços livres." 

16 de agosto de 1847, t. II, p. 512. 

N.&C. 

Aparece aqui uma certa preocupação de limitar o trabalho escra-
vo. O artigo é assinado também, entre outros, por D. Manuel do Monte 
Rodrigues de Araújo, pelos Pes. Tomás Pompeu de Sousa Brasil, Pei-
xoto de Alencar e José Antônio Marinho. 
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47/22 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Justifica três artigos aditivos à lei do orçamento: o 1.0 , modificando 
o regulamento sobre a arrecadação da décima de heranças e legados, 
resultado de sua experiência quando exerceu a procuradoria da Fazen-
da; o 2.0 , aumentando o ordenado dos presidentes de província. Quer 
que o emprego interesse mais homens competentes que se demorem no 
cargo. Isto reverte em economia porque não se pagarão tantas ajudas 
de custo; o 3.0, sobre a Capela Imperial, é simples modificativo do pro-
jeto da Comissão. Os atuais vencimentos são mesquinhos. 

16 de agosto de 1847, t. II, p. 515. 

N.&C. 

Justificando o 29 artigo aditivo, cita o caso do presidente de Mato 
Grosso: "Nomea-se um presidente para Mato Grosso, dão-se-lhe 4:000$ 
de ajuda de custo; entretanto muitas vezes, depois de seis meses, é 
ele demitido, e eis que tornam-se a dar 4:000$ de ajuda de custo ao seu 
sucessor." Consigna a verba de 6 contos para os presidentes das provín-
cias de l.ª ordem e 5 contos para os das províncias de 2.ª ordem. 

!7/23 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Aprova a resolução, mas não pode deixar de responder aos ataques 
feitos às corporações de mão-morta: 

"Eu tenho muita honra e satisfação de ter pertencido a 
uma corporação destas que chamam de mão-morta; não sou 
daqueles que, depois de sair dessas corporaçõ2s, tratam-nas 
com desprezo; não: honro-me muito de ter sido beneditino, e 
por isso não posso ouvir de sangue-frio proposições que ser-
vem de desacreditar a estas corporações, dignas cfe respeito 
e atenções. A conversão dos bens das corporações de mão-
morta em apólices da dívida pública deve ser facultativa. 
Obrigar as corporações a isto é uma iniqüidaáe: Se as cor-
porações de mão-morta têm de converter os seus bens em 
apólices da dívida pública necessariamente os hão de vender, 
e vendendo-os, tornam-se muito mais baratos, e este prejuízo 
é contra estas corporações. Senhores, essa relaxação de que 
tanto se fala contra as corporaçõ2s de mão-morta não vem 
das corporações nem dos seus institutos; vem do tempo, e 
vem muito principalmente de alguns governos. Quanto a 
cfizer que estão mal administradas, é verdade até certo ponto; 
mas como não hão de estar, se estas corporações não têm 
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gente para a boa administração dos seus bens? Quando essas 
corporações se instituíram, quando havia mais religiosidade, 
quando os governos as acoroçoavam, estas corporações fize. 
ram prodígios. Abram a história eclesiástica, vejam o que 
fizeram os beneditinos principalmente: a Europa toda foi 
cultivada pelo trabalho dos monges; o Brasil deve infinita-
mente a estes religiosos, e, finalmente, aos tão perseguidos e 
tão injustamente maltratados jesuítas; de maneira que, todo 
e qualquer homem ela Europa, eu concedo que fale dos je-
suítas, menos brasileiros. Porém os tempos mudaram; a pa-
receu o filosofismo do século XVIII, que muita gente abra-
çou, assentando que o bom liberal é aquele que é muito demo-
crata e ao mesmo tempo desprezador da religião" (apoiados). 

Insiste na idéia de que a má administração não nasce dos esta tutos 
dessas corporações: 

"Por ventura a causa desta ou daquela falta dos monges, 
por exemplo, estará na regra beneditina, a qual obriga a to. 
das as virtudes, e até ao trabalho manual, para espantarem 
a preguiça, que gera tantos e tão torpes vícios? A causa vem 
do século em que vivemos, nasce das máximas do indiferen-
tismo religioso, e dessa avidez somente de gozos materiais, 
máximas que não são novas, antes mui sediças e reproduzidas 
d'e Epicuro, pai das dou trinas sensualistas." 

Responsabiliza os governos pela má situação dos mosteiros e con-
ventos: 

"Os governos têm concorrido muito, e mais que muito, 
para isto, já dispensando das leis dos regulares, já fomen-
tando a relaxação dos claustros por meio de prolongadas li-
cenças a religiosos para estarem fora de seus conventos e não 
terem a devida obediência a seus prelados. Sim, senhores, 
como hão de prosperar essas corporações, se hoje a raros ho-
mens agrada a viela claustral? Em tempos de piedade e fer-
vor religioso, um homem dedicado à vida claustral gozava 
do maior respeito, da maior consideração. Mas hoje ordina-
riamente só vão ser frades os indivíduos que para nada ser. 
vem ou que não puderam obter algum emprego público; e, 
neste caso, lançam mão desse único recurso, desse arranjo ou 
modo de vida (muitos apoiados) . Mas a vocação para o es-
tado religioso é hoje quase nenhuma. Os religiosos de mais 
algum préstimo vão se secularizando; as idéias de indepen-
dência, de liberdade e de nobre orgulho do século têm quase 
dado cabo da disciplina e das austeras virtudes do claustro. 
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E quer-se que comunidades tais administrem perfeitamente 
o seu patrimônio, ao passo que cá fora e por esse mundo 
sabe Deus o que vai relativamente a administrações fiscais? 
(apoiados). Quando estas corporações estavam no seu bri-
lhantismo, vejam a que fizeram. Por exemplo, várias braças 
de terras foram dadas aos beneditinos: era mato bravio; eles 
arrotearam aqueles campos, reduziram a engenhos, aumenta-
ram consideravelmente o seu patrimônio. Mas, senhores, 
quando fizeram isto os religiosos? Quando estavam numa vida 
regular, quando eram acoroçoados pelo Governo, quando o 
século tinha idéias muito religiosas, quando o ser frade era 
um título aos respeitos e veneração do público; mas tudo 
está mudado. E queremos por isso criminar os monges? Não 
acho de justiça. Se alguém merece maior censura sobre este 
objeto é o século, são alguns governas que têm concorrido 
para essa relaxação (apoiados) . 

Quanto aos bens patrimoniais, eu votaria por uma emen. 
da que o nobre deputado apresentou, se apenas ela desse fa-
culdades às corporações de mão-morta para converter os seus 
bens em apólices da dívida pública. 

O Sr. Wanderley: - Isto já existe por lei. 
O Sr. Lopes Gama: - E por que elas não têm feito isto? 

Por que não lhes faz conta, por que hão de vendê-los mais 
baratos? 

O Sr. D. Manuel: - O que apenas serve para meia dú-
zia de maganões. 

O Sr. Lopes Gama: - Quando se destruíram as ordens 
religiosas em Portugal, o que foi que aconteceu? Esperavam-
se grandes resultados do confisco dos bens que a elas perten-
ciam, e o resultado foi ficarem os religiosos a pedirem por 
portas e não se diminuir a dívida pública. Estas utopias não 
me agradam mais; já estou velho, e alguma experiência devo 
ter do mundo." 

24 de agosto de 1847, t. II, p. 581-582. 

N.&C. 

Em discussão a resolução de Moura Magalhães, concedendo à Or-
dem Terceira de São Domingos, da cidade da Bahia, o poder de pos.5uir 
bens de raiz. A resolução foi combatida com veemência pelo visconde 
de Goiana que se louva na autoridade do "profundo marquês de Pom-
bal" (Anais, II, 580). 

O Pe. Lopes Gama responde ao visconde "seu amigo e parente'', 
que propusera a conversão compulsória dos bens em apólice da dívida 
pública" alegando a péssima administração dos conventos. O Pe. Lopes 
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Gama, que se confessa um ex-claustrado, não poupa elogios às corpora-
ções, inclusive aos jesuítas e dominicanos. A resolução é defendida com 
vigor por D. Manuel de Assis Mascarenhas. A resolução é aprovada 
(Anais, II, 586). 

47/24 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Pronuncia-se contra o adiamento. 

O Governo não poderá dar maiores informações, porque 
nem dispõe das informações do presidente do Piauí a respei-
to, que seriam indispensáveis. 

Não acha muito viável a medida da distribuição do gado: 

"Por mais ricas que sejam as fazendas do Piauí, suponho 
que não terão quanto chegue para remediar nem a décima 
parte d0s prejuízos que sofreram os cearenses; acrescendo que 
a distribuição seria bastantemente dificultosa, por não ser pos-
sível dar igualdade a cada um na proporção do prejuízo que 
tiver sofrido. " 

Propõe a criação de um banco 

"cujo primeiro protetor acionista seja o Governo, e cujas 
operações tenham principalmente por fim emprestar com mó-
dicos juros a fazendeiros e agricultores daquela província." 

24 de agosto de 1847, t. II, p. 587. 

N.&C. 

Em discussão o projeto n.0 5, de 1847, propondo a venda em con-
dições favoráveis aos fazendeiros cearenses do gado disponível no Piauí. 
Sousa Ramos propusera adiamento da discussão, esperando informações 
do Governo. O adiamento é rejeitado (Anais, II, 590), mas a discussão 
fica adiada pela hora. O Pe. Alencar desenvolve mais suas idéias na 
sessão de 26 de agosto. 

47/25 ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Foi ele o autor da idéia da venda do gado do Piauí, pelas provín-
cias flageladas. Assume a respansabilidade. O tramporte do gado pode 
realmente dar lugar a abusos. Mas poderá remediar-se fazendo a venda 
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no Piauí. Esta a sua idéia primitiva. Os socorros podem ser úteis a 
eleições. Quíd inde? 

A presenta emenda: 

"A venda será feita nas fazendas nacionais, e a condução 
do gado à custa e risco dos compradores." 

26 de agosto de 1847, t. II, p. 601. 

47/26 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

A propósito dos socorros ao N ardeste é contrário à distribuição do 
gado proveniente das fazendas nacionais do Piauí pelas províncias fla-
geladas. 

Vai-se desfalcar uma província, sem resolver o problema 
das outras. Depois será muito dispendioso o transporte desse 
gado e vai descontentar muito. 

Também é contrário ao estabelecimento de colônias militares. Para 
onde irá a produção das colônias? 

A melhor solução é a criação de um banco para empréstimos a agri-
cultores com prazos e juros razoáveis. A idéia é de Holanda Cavalcan-
te. Apresenta neste sentido uma emenda. 

As secas conhecidas foram de 1792, 1825 e 1845. O Ceará 
não teve socorros senão nesta última. O Governo mandou 
bastante farinha e o Legislativo aprovou as despesas. Mas 
trata-se de prever o futuro. 

26 de agosto de 1847, t. II, p. 601. 

47/27 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

É contra o projeto porque as medidas devem ser preventivas do 
futuro. 

A maior indústria do Ceará é o gado. No Piauí o gado 
abunda nas fazendas nacionais, que nada rendem. Parece me-
dida de economia: dar fim lucrativo a um capital morto. Mas 
a malignidade transformou este plano em uma especulação. 

Por isso vai votar contra todo o projeto de auxílio. 

É preciso combater as secas em sua origem. As secas re-
sultam do clima. A falta de florestas é fatal. Não há ali rios 
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nem lagos permanentes. Pergunta-se, pode o homem modifi-
car estas condições? Um dos meios será a construção de açu-
des e a plantação de arvoredo. Estes fatores poderão certa-
mente alterar o clima trazendo umidade. :Mas demanda tem-
po. A margem dos açudes será abrigo para a população e 
para o gado. 

Outro problema é a falta de comunicações. Os pontos 
do interior com as secas tornam-se ilhas. E sofrem mais. 

Apresenta emenda: 

"O Governo fica autorizado a despender anualmente (por 
espaço de cinco anos) a quantia de 120:000$rs com a abertu-
ra de estradas, a construção de açudes e plantio de florestas 
nas Províncias do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Narte." 

Está assinado por vários deputados do Nordeste. 

26 de agosto de 1847, t. II, p. 602. 

N.&C. 

Em 27 de agosto a Câmara rejeitou o projeto e todas as emendas. O 
problema voltou à estaca zero. Não há dúvida porém que o Pe. Pom-
peu apontou para as causas mais profundas do problema situando-o no 
seu contexto ecológico. Deveriam passar ainda diversas décadas e di-
versas secas para a idéia começar a ser implementada. 

47/28 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Votará pelo adiamento, 

"visto que se trata de uma lei tão importante, na qual mes-
mo se poderá querer alguma confiança no Ministério." Tra-
ta-se de aprovar artigos aditivos para consignação de quan-
tias para pagar dívidas da nação. Mas a Câmara não teve tem-
po de averiguar o assunto: [ ... J "eu de certo hei de negar meu 
voto a todos esses artigos; entretanto, se por ventura documen-
tos houvesse que mostrassem a justiça e legalidade dessas exi-
gências, também eu não duvidaria em aprová-las, porque en-
tendo que a nação deve pagar com pontualidade aos seus 
credores . " 

As observações feitas sobre as dívidas em atraso o abalaram. Mas 
não pode votar, sem tomar conhecimento dos documentos que o habili-
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tem para autorizar os pagamentos. Pelo princípio da separação dos po-
deres, não se julga obrigado a tanto por uma sentença do Judiciário: 

"O Poder Judiciário julga, reconhece ou liquida a díYida; 
mas eu na qualidade de deputado não me julgo por maneira 
nenhuma obrigado a consignar fundos para pagamento de 
uma dívida, só porque o Poder Judiciário a julgou pagável." 

Como membro da maioria julga-se no dever de dizer algo sobre a 
retirada do Governo do senador Paula Sousa. 

Insinua a oposição que este se retirou por sentir-se atrai· 
çoado. Depois que um ministro da Coroa explica a razão de 
uma modificação no Ministério, nenhum deputado tem o 
direito de contestar essa explicação, sem provas convincen-
tes. 

Explica as razões da retirada do rmmstro, abalado em sua saúde 
e impossibilitado, pela oposição, de realizar as reformas que se propuse-
ra. Entra em cerrado debate com apartes do deputado D. Manuel de 
Assis Mascarenhas que alude às comendas, conczias e vigararias etc., com 
que o orador fora agraciado. Aproveita da referência para enumerar os 
títulos, encargos honrosos e comendas com que fora agraciado, inclusi-
ve o de vigário do Sacramento e os esforços que fez para merecê-los: 

"Eu mesmo estou admirado do que fiz. Estudei 12 horas 
sobre 24, e além disso tinha duas conferências por dia, das 
7 da noite às li, no seminário de S. José, e das 10 ao meio. 
dia em Santo Antônio." 

Explica não ter respondido aos ataques do Sr. Gonçalves Martins por 
chegar à convicção de que pareceria pedantismo. Perora pateticamente 
enaltecendo a figura de Paula Sousa e a atuação da maioria parlamen-
tar e termina advertindo a minoria: 

"Não zombem de nós, não zombem do país" (muitos 
apoiados). 

31 de agosto de 1847, t. II, p. 654-659. 

N.&:C. 

A retirada de Francisco de Paula Sousa e Melo do Ministério do Im-
pério fora explicada pelo ministro Sousa e Oliveira, alegando motivos de 
saúde. A explicação fora contestada com veemência por D. Manuel de 
Assis Mascarenhas, que levou a questão para o terreno político. A acusa-
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ção de traição viera de Rodrigues dos Santos (Anais, II, 648). É com 
evidente vaidade que o Pe. Marinho se permite autobiografar-se e enu-
merar seus títulos de honra diante ela Câmara. 

47/29 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Volta a responder a D. Manuel de Assis Mascarenhas que insistia 
em dar interpretação política à retirada de Paula Sousa do Ministé· 
rio. 

Na verdade, a opos1çao negou-se a colaborar com o mi-
nistro que queria reformar as leis e impor um programa de 
economia das despesas. A opo5ição julgava as leis boas, por-
tanto sem necessidade ele reformas: a oposição votou a fa-
vor de todas as pensões. 

Repele com veemência a acusação de ter traído o Ministério de 
maio. Historia sua atitude para com este Ministério, atitude de cons-
tante franqueza e lealdade. Volta à questão dos seus títulos e condeco-
rações, obtidos, não por proteção ele ministros, masi por seus méritos e 
esforços. Passa depois aos comentários feitos à revolução de 1842: 

"Note a Câmara que a oposição tem hoje por si todo o 
Conselho de Estado, tem toda a magistratura do país." 

O Sr. D. Manuel: - Não há tal. 
O Sr. Marinho: - [... ] "tem uma imprensa completa· 

mente livre, e tem, o que é mais, um poderoso sustentamen-
to na Câmara vitalícia: e todavia clama contra a opressão do 
poder, diz que não há liberdade! E querendo julgá-la por al-
gumas falas suas, e pela veemência com que se porta, não 
sei se por ventura poderei de tais fatos tirar a conseqüência 
que talvez a farda elo nobre deputado ainda seja tinta de 
sangue!". 

Não compreende por que a oposição insiste tanto em recordar um 
passado que a Coroa e a razão querem esquecido: 

"[... ] A Câmara de 1842 foi dissolvida como o país sa-
be, e nunca o partido em oposição poderá justificar os atenta-
dos e as diabólicas provocações que então nos dirigiu. É pre· 
ciso que o país saiba que quando se dissolveu a Câmara em 
1842 e se promulgou o decreto de 4 de maio e o que é mais, 
quando se executou a lei de 3 de dezembro de 1841, já havia 
o maligno pensamento de levar-se o partido adverso aos ex-
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cessos de uma revolução, porque o Direito Natural não pode 
ser contestado. 

Mas como teve lugar o movimento de 10 de junho em 
Minas? Nós nos retiramos para a nossa província [ ... ]. 

O Sr. D. Manuel: - Temos documentos de que a revo-
lução estava tramada; está nas nossas mãos, aparecerá em 
breve. 

O Sr. Marinho: - A revolução já existia tramada, u1cus 
senhores! Sem a intenção formada de nos levar à revolução, 
ela não teria aparecido." 

Narra a seguir episódios ocorridos em Minas confirmando essa ver· 
são, bem como as opressões e arbitrariedades cometidas pelo partido hoje 
na oposição. 

Pessoalmente "não me arguia a consciência de ter em 
todo o período da revolução praticado uma só ação que me 
pudesse causar remorso, ou pela qual se possa com justiça 
dizer que a murça que visto está respingada de sangue." 

Apoiou seu partido até a luta, até a luta armada. Vencidos conta-
ram sempre em apelar apenas para seus "juízes naturais" e para o Poder 
Moderador. Não acusou ninguém depois de ser sido anistiado. para não 
azedar mais os ânimos. Entretanto, 

"a imprensa da oposição caluniou-me [- .. ] forte e torpemen-
te, dizendo, como ainda continua a dizer, que eu fazia pro-
clamações, e que do alto do púlpito recomendava que ma-
tassem os adversários, entusiasmava os povos para a revolta, 
que eu comandei divisões e mil outras cousas. É uma ca-
lúnia infame, três vezes o repito. Eu não preguei um só ser-
mão durante a revolução (apoiados), nunca fiz uma única 
proclamação. É uma calúnia infame daqueles que, não ten-
do fatos para combaterem seus adversários, mil vezes piores do 
que intrigantes, lançam mão de semelhantes acusações. Não 
dirigi ação alguma, não comandei força, não fui, como disse· 
ram meus contrários, chefe de briga alguma. Eu estive em 
S. João D'El-Rei, onde havia muitos adversários políticos, e 
que muito recentemente me tinham iníqua e infamemente tra-
tado, e o meu primeiro cuidado foi ir de quartel em quartel 
pedir aos soldados que não cometessem a menor violência, e 
se conduzissem com moderação; tal era o uso que eu fazia 
da tal qual consideração com que honravam meus amigos. " 
Diante do comportamento da oposição, "faço votos ao céu para 
que nunca sejam chamados ao poder aqueles que promovem 
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Da Sétima Legislatura participou um número reduzido de sacerdo-
tes: três pelo Ceará: os Pes. Carlos Augusto Peixoto de Alencar, Tomás 
Pompeu de Sousa Brasil, Domingos Carlos de Sabóia; um por Pernam-
buco, o Pe. Joaquim Francisco de Faria; um por Alagoas, o Pe. Afonso 
de Albuquerque e Melo, e três por Minas Gerais, os Pes. José Antônio 
Marinho, Antônio Gonçalves Chaves e José Felicíssimo do Nascimento. 

De fato, o Pe. Marinho é quase o único membro do clero a tomar 
a palavra, especialmente para reafirmar sua posição de liberal convicto, 
em defesa do sistema representativo e ela monarquia constitucional. O sis-
tema era comprometido pela falta de uma lei eleitoral que coibisse as 
práticas já rotineiras de corrupção. O desfecho da crise que minava as 
relações da Câmara com o Governo haveria ele constituir mais uma prova 
em favor da causa que o Pe. Marinho defendia. 

O volume único dos Anais de 1848 contém dois tomos, o segundo 
dos quais começa na sessão de l 9 de julho. Os textos dos trabalhos par-
lamentares são já publicados pelo Correio Mercantil; não mais pelo jor-
nal do Comércio. Inaugura-se com o Correio Mercantil um novo estilo de 
apresentação das intervenções e discursos, estilo muito mais resumido e, 
ao que parece, muito menos fiel. Suprimem-se intervenções inteiras de 
deputados, com a simples referência: "falaram contra o projeto, os depu-
tados [ ... ] e, a favor, os deputados [... ]" Tornam-se freqüentes as re-
clamações dos parlamentares contra as versões publicadas d'e seus discur-
sos, até que, na sessão de 5 de agosto, o deputado gaúcho Fernandes 
Chaves pede simplesmente que a Câmara denuncie o contrato com o 
Correio Mercantil. 

SESSÃO DE 1848 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Dá uma satisfação à Câmara: 

"Acabei de sofrer há pouco uma grave enfermidade cujos 
resultados ainda sinto, e que me impossibilitam de exercer a 
presidência da Câmara; como, porém, possa assistir às sessões 
na qualidade de simples deputado, desejo que a Câmara fique 
inteirada do motivo por que deixo a cadeira ao Sr. l 9-secre-
tário." 

16 de maio de 1848, t. 1, p. 80. 
N.&C. 

O Pe. Marinho, vice-presidente, assumira o exercício de presideni.e 
no d'ia 15 de maio, por ausência do presidente, Dias de Carvalho, que 
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fora chamado ao Ministério da Fazenda. Com a saída do Pe. Marinho, 
assume a presidência o I.0 -secretário, Muniz Barreto. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Diz ser tempo de se aceitar de boa-fé o sistema representativo, tal 
qual se acha inscrito na Constituição e no Ato Adicional. 

"Parece que o país está camado das decepções e dos en-
ganos. Já não é tempo de iludir o país com falsas interpre-
tações do Ato Adicional, com revogações acobertadas donde 
não têm provindo senão gravíssimos males. É tempo que o 
Corpo Legislativo se compenetre da sua missão" [ ... ]. 

Insiste em votar pelo adiamento, para que o assunto fosse melhor 
considerado. As revogações de leis provinciais foram inspiradas muitas 
vezes em interesses particulares. 

"Entrando em uma nova época que eu chamarei de rege-
neração da liberdade, é necessário que procedamos com toda 
a ci1~cunspecção. '' 

18 de maio de 1848, t. 1, p. 94-95. 
N.&C. 

Em discussão uma resolução revogando uma lei da Província da 
Bahia. O adiamento foi aprovado. 

O Cônego Marinho, antigo liberal exaltado (luzia), escandalizava-se 
com a falta de autêntica expressão partidária do Gabinete que, pelo 
regime parlamentar, devia representar a maioria da Câmara. O Gabi· 
nete no poder, de 8 de março de 1848, era chefiado pelo visconde de 
Macaé, Almeida Torres. Mas era pouco nítido: compreendia 3 libe-
rais, 1 conservador, 2 senadores e um militar. Não agradava à Câmara 
que ameaçava derrubá-lo com um voto de desconfiança (55). 

Note-se que o ambiente estava agitado com a queda na França de 
Luís Filipe, em fevereiro. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Analisa o voto de graças e formula críticas ao texto, apesar da co-
munhão de princípios e da amizade que o une aos membros da co-
missão redatora. O texto consigna três grandes princ'.pios. O primeiro 

(55) PEREIRA DA SILVA: Memórias do meu tempo. Rio, s.d.• I, 161. 
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"é a verdadeira, ilimitada confiança que a nobre Comissão 
propõe que a Câmara exprima que existe em toda a nação 
brasileira para com o seu primeiro representante." 

Todos estão completamente de acordo. O segundo princípio, expres· 
so aliás de modo "um pouco dúbio'', parece ser o de "um voto de 
adesão completa ao Ministério". O terceiro princípio é "a necessidade 
de firmarmos a verdade do sistema representativo." De acordo com os 
princípios formulados no texto, tem reparos a fazer com relação às pro-
postas apresentadas. Segue-se longo e sinuoso arrazoado a respeito da re. 
forma judiciária e da lei das incompatibilidades, 

"leis urgentíssimas que constituem hoje no país de todas a 
mais urgente necessidade pública." Como "o voto de graças 
formula sempre a política do Gabinete", já é tempo de saber 
se há na Câmara maioria disposta a levar adiante estas duas 
reformas que o país, e expressamente os eleitores, exigem com 
insistência. Não é mais possível ficar numa "política expec-
tante", numa "política de espera". 

A este respeito, a proposta do voto de graças comete "a 
mais revoltante injustiça", enquanto insinua dúvidas sobre 
as intenções do Governo relativamente às reformas anun-
ciadas. 

Oferece assim uma primeira emenda ao texto: 

"[- .. ] a fim de reduzi-las (as propostas relativas à lei de 
3 de dezembro de 1841) a atos legislativos que consignem os 
melhores meios de garantir-se a segurança públic.a e a liber-
dade individual, e ele purificar-se o exercício do direito eleito· 
ral dos abusos que ainda infelizmente o perturbam; conven-
cida como está a Câmara dos Deputados que a justiça é a 
primeira necessidade elo país e a liberdade do povo a princi-
pal condição do sistema representativo. 

Discorda também da parte do texto relativo à necessidade de aus-
teridade econômica. Antes de mais nada, observa, não é exato deduzir 
do orçamento a conclusão de falta de economia por parte do Gover-
no, porque as despesas do orçamento foram decretadas pelo Corpo Le· 
gislativo. Apresenta depois emendas redacionais ao texto, acrescentan-
do porém uma referência especial aos interesses materiais das províncias. 
Justifica logo suas emendas. Estranha, a seguir, a habilidade com que 
a Comissão contornou o problema 

"da igualdade na distribuição da justiça e tolerância a res· 
peito das opiniões políticas", 
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utilizando uma frase evasiva: 

"A justiça e a tolerância política são deveres de todos os 
governos regulares? Eu perguntaria à Comissão o que enten-
de por um governo regular? governo regular é o do grão-
turco (risadas) , governo regular é o da Rússia; e há neles 
tolerância?" Que pretende a Comissão dizer com isto? "Se 
[... ] quis dizer a exata distribuição <la justiça e a tolerân-
cia política são, sem dúvida, deveres do Governo do Brasil, 
por isso mesmo que é um Governo representativo, eu aceito a 
definição porque só nos governos representativos é que se 
pode admitir a tolerância política; porque é preciso supor 
o país dividido em duas opiniões podendo cada uma delas 
exprimir-se sem ofender a lei; porque é dever do Governo re-
presentativo tolerar a opinião que está fora do poder, e con 
sentir, permitir que ela se exprima por todos os meios que 
não forem contrários à ordem pública e à segurança geral." 
A frase do texto é vaga, não explicita um franco apoio ao 
Governo decidido a realizar a justiça na tolerância, "envolve 
assim uma flagrante injustiça, porque declina a discussão 
de uma matéria importantíssima". Com efeito, não foi até 
hoje o caso no Brasil: "Senhores, tem com efeito havido cons-
tantemente no Brasil justiça e tolerância política? Se eu asse-
gurasse uma tal proposição, deveria ser lançado para fora 
desta Casa como louco, como esquecido de todos os excessos 
que têm tido lugar no Brasil" (apoiados) . 

Continua a dissertar longamente ao sabor dos apartes, até voltar ao 
tema da tolerância: 

"Tolerância política entendo restritamente nestes termm 
que o Governo não mande esbordoar um redator que es-

creve contra ele; que o Governo não persiga um empregado 
que aliás sem usar nem direta nem indiretamente de seu em-
prego, emite no seu exercício de cidadão uma opinião contrá-
ria ao pensamento do Governo". "[...] mas não posso crer 
que seja tolerância política lançar mão de um adversário e 
colocá-lo em lugar eminente" (muitos e repetidos apoiados). 

Recusa-se a considerar adversário político a algum dos membros do 
Ministério, porque, pela Fala do Trono, verifica que se trata de um Ga-
binete liberal com unidade de pensamento político. Termina reafir-
mando seu apoio ao Gabinete e fazendo um patético apelo à união e à 
moderação. Apresenta a emenda e texto: 
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"A igualdade na distribuição da justiça e a tolerância da< 
opiniões são sem dúvida dew:n:;; de todos os governos que de-
sejam desempenhar a 5ublime mi,,~ão de que a sociedade os 
encarrega; a prática de>tb den:res, sustentada pela força que 
resulta da unidade do pen~amento político e pelo franco e 
leal concurso que, para a realização de um tal fim, a Câ-
mara dos Deputados assegura ao Governo de V. :'.\I. Imperial, 
e mediante a proteção da Divina Providência, co:is<:n·ará ao 
Império todos os benefícios de que goza, e lhe franqueará a es-
trada para um futuro de paz e de progressivo engrandeci-
mento." 

19 de maio de 1848, t. I, p. 103-108. 

N.&C. 

A proposta do voto de graças fora redie;ida por Rodrigues dos San-
tos, Pessoa de Melo e Cristiano Ottoni. Nota-se uma dara desproporção 
entre a severidade das críticas do Pe. l\farinho (injustiça revoltante), e 
a inexpressividade das emendas que apresenta. O Gabinete continha 
membros conservadores, que o Pe. ?\farinha prefere não considerar adver· 
sários, sob a alegação de que o Gabinete, como um todo, adotava uma 
política liberal. Na sessão de 26 de maio a proposta do voto de graças 
é aprovada por 50 votos contra 44, o que pareceu uma primeira derrota 
do Ministério (Anais, I, 156). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

"Eu nunca podia supor que apresentando-se um parecer 
sobre matéria tão importante como aquela que ver~a sobre a 
anulação das eleições de uma província (Sergipe), tendo-se 
ontem formado na Casa uma maioria, e estando o parecer as-
sinado pelos membros mais di,tintos da maioria, fosse ele com-
batido por um membro desta maioria [ ... ] 

É em verdade um fato insólito, não só pela natureza da 
matéria como pela natureza das circunstâncias. Se por ven-
tura cai o parecer da nobre Comissão, o qual ainda não tem 
sido sustentado pela nobre Comissão o corolário infalível é 
este, meus senhores. Não há na Câmara dos Deputados uma 
maioria consolidada, não há nessa maioria unidade de prin· 

' . .. [ ]op1os ... 

Reafirma sua solidariedade com a maioria liberal, especialmente com 
os Ottoni, Teófilo e Cristiano, da qual o separa agora uma "divergência 
acidental". 



"Declaro [ ... ] que no momento em que as minhas con-
vicções me levarem ao ponto de julgar que não posso acom-
panhar esta maioria, a minha deputação acaba" (muito bem. 
muito bem). 

27 de maio de 1848, t. 1, p. 158. 

N.&C. 

Trata-se da anulação das eleições de Sergipe. 
As eleições eram, antes de 1881, francamente manipuladas pelos che-

fe~ políticos locais. Eram em seguida submetidas ao crivo das Comissões 
das próprias Câmaras. Estas, de fato, eram compostas pelas direções dos 
grupos políticos. O reconhecimento dos diplomas pelo plenário da Câma-
ra ficava, assim, dependendo ela conjuntura política. 

A Comissão de Poderes propôs a anulação das eleições de Sergipe. 
Mas o plenário, a 30 de maio, reconheceu-as. "Tomaram assento" como 
então se dizia, Carvalho Moreira (futuro barão de Penedo) e Joaquim 
José Teixeira. Penedo era alagoano, e formava na oposição. 

48/5 MIGUEL DO SACRAMENTO LOPES GAMA 

Assina, com Costa Pinto, o projeto-de-lei: 

"Não haverá ação alguma em JUIZO por qualquer con-
venção ou contrato de juro, prêmio ou interesse no que 
exceder de 123 anualmente, excetuando os contratos a risco 
marítimo e outros de semelhante natureza." 

2 de junho de 1848, t. 1, p. 169. 

N.&C. 

O projeto, que fora apresentado a 19 de setembro de 1847, entrava 
em 3.ª discussão. Talvez seja a primeira fórmula legislativa na qual 
apareça a expressão "contratos a risco". A discussão é adiada a pedido 
de Silva Ferraz, até que possa dela participar o ministro da Fazenda 
(Anais, 1, 169-172). 

48/6 CARLOS AUGUSTO PEIXOTO DE ALENCAR 

Referindo-se ao projeto que determinava serem os capelães dos cor-
pos de linha do exército considerados com direito às mesmas graduaçõ-:~s 
e vencimento que competem aos cirurgiões· dos me~mos corpos, observa: 
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[... ] "Os cirurg10es, apesar de ter a sua clínica, o que 
talvez seria razão para se lhes não aumentar o vencimento, 
tiveram aumento, e os capelães que, posto pelas suas ordens 
possam fazer algum rendimento, nunca podem ter tantos lu-
cros como os cirurgiões, não hão de ser igualmente atendi-
dos? Considero pois de toda a justiça que aos capelães se 
dêm as mesmas vantagens que se deram aos cirurgiões, porque 
estas duas classes se acham em idênticas circunstâncias." 

5 de junho de 1848, t. l, p. lSú. 
N.&C. 

Trata-se de um projeto segundo o qual os capelães dos corpos de 
linha do exército deviam ser considerados com direito às mesmas gra-
duações e vencimentos que competiam aos cirurgiões dos mesmos corpos. 

Os capelães eram normalmente padres seculares. Daí a explicação 
do Padre Alencar acerca dos "lucros". Discutia-se a organização do 
corpo de saúde do exército ( decr. n. 601, de 19 de abril de 1849) . 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

A proposta não lhe parece contrária à Constituição. 

A principal objeção contra a constitucionalidade da pro-
posta é tirada "do artigo da Constituição que diz que todo o 
cidadão brasileiro pode ser eleito deputado por qualquer 
círculo eleitoral, porque este argumento se apresenta dedu-
zindo-se o princípio que desde que uma lei ordinária disser: 
- tal cidadão brasileiro não pode ser votado por tal círculo 
eleitoral -, ela vai de encontro à Constituição." O espírito 
porém deste artigo é e eleve ser entendido no sentido de que 
"os cidadãos brasileiros, bem que não fossem nascidos em tal 
ou tal província, poderiam todavia 5er por ela eleitos depu-
tados. 

Ora, sendo este o espírito da Constituição, ainda que o orador re-
conheça que a lei parece opor-se alguma coisa a este espírito, não tem 
contudo grande embaraço em adotar a idéia consignada na proposta, por-
que neste caso, ficando toda a amplitude a respeito da eleição, conside· 
ra a incompatibilidade como uma condição imposta pelo Poder Legis-
Ia.tivo a tais indivíduos chamados a exercer tais e tais empregos, o 
que o Corpo Legislativo pode fazer, assim como tem estabelecido por 
exemplo que um indivíduo não possa ser juiz de direito sem que seja 
bacharel formado. Não admite, em favor da proposta, o argumento que 
exclui os funcionários públicos do Corpo Legislativo 
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"porque eles se curvam quase sempre à vontade do poder". 
Com efeito, a magistratura, por exemplo, tem dado grandes 
provas de independência, sustentando os princípios liberais. 
A principal razão de excluir os magistrados dos cargos eletivos 
é a interinidade em que deixam as diversas varas das comar-
cas, sendo eleitos deputados. 

Discorda porém da emenda que pretende impedir os ministros de 
serem senadores. Lastima entretanto a inversão que vem observando: 

"[ ... ] ser deputado é caminho para ser ministro, porque 
isto está na ordem do sistema representativo; de certo o ser 
senador é caminho para ser ministro; é isto também do sis-
tema representativo; mas entre nós voltamos as coisas de mo· 
do que ser ministro é caminho para ser senador e deputado." 

Responde a seguir ao deputado Tosta, e afirma sua convicção de 
que, no passado, desde a lei de 3 de dezembro, nunca uma Câmara foi 
uma expressão tão genuína do país como a atual, eleita já pela lei de 
19 de agosto, aprovada também pelos deputados da oposição. Reafirma 
depois sua confiança na homogeneidade de princípios que une o atual 
Gabinete que 

"está com a maioria (apoiados) , e não qualquer maioria, com 
uma grande maioria (numerosos apoiados)", em que pese a 
oposição ter querido encontrar nas divergências relativas ao 
voto de graças uma cisão da maioria. O momento é grave: 
"Participo muito das apreensões do nobre presidente do Con-
selho, não que eu julgue que estejamos sobre a cratera de 
um vulcão, mas por entender que a prudência exige de todo o 
homem de Estado, de todo o homem político uma longa pre-
visão. Eu não sei o que haja de inadmissível nesta proposi-
ção emitida pelo nobre presidente do Conselho, que os acon-
tecimentos da Europa poderiam repercutir no Brasil. Não 
se diz que o Brasil inteiro mude a forma de seu Governo: mas 
não podem em um ou outro ponto do país alguns indivíduos, 
algumas cabeças mais escanclesciclas iludir-se, fascinar-se com 
o eco desse travão, e querer repercutir no Brasil?" 

Tem nutrido confiança que em 1848, como em 1831, todos os li· 
berais saberão unir-se para defender a monarquia votando as leis que 
o país reclama: 

"[ ... ] estou inteiramente convencido que é só o partido 
liberal moderado (apoiado), é só o partido liberal obrando 
com moderação, decretando as leis que o país reclama, que 
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há de salvar a monarquia (numerosos apoiados). Aqueles 
que, conduzidos por qualquer princípio, teimarem em fazer 
oposição à realização destas necessidades públicas, embora se 
proclamem monarquistas nas Câmaras, e em qualquer parte, 
direi que são sem dúvida nenhuma os inimigos mais pode-
rosos da monarquia (numerosos apoiados) , e das instituições 
do país" (numerosos apoiados) . 

Vota pela proposta que exprime as idéias do partido liberal. 

6 de junho de 1848, t. 1, p. 186-188. 
N.&C. 

A proposta e emendas em discussão eram as seguintes: "Os presi- . 
dentes de província, comandantes de armas, comandantes de exércitos 
e de forças em operações, chefes de polícia, e juízes de primeira instân-
cia, não poderão ser eleitos deputados ou senadores pelos colégios elei-
torais das províncias, ou das comarcas em que exercerem jurisdição, ou 
autoridade. Se por demissão, remoção, ou outro q~alquer modo, os fun. 
cionários designados no artigo antecedente deixarem os empregos, não 
poderão ser eleitos pelos colégios das províncias, ou das comarcas em que 
tiverem exercido jurisdição, ou autoridade, senão passados seis meses, 
contados do dia em que tiverem terminado as suas funções. Ficam re-
vogadas as leis em contrário." Emendas: "1.0 ao art. 1.0 , depois das pa-
lavras - primeira instância, - acrescente-se - secretários das presidên-
cias e inspetores de fazenda. - 2.0 ao art. 1.0 , depois das palavras -
senadores, - acrescente-se - e membros elas Assembléias provinciais. 
Aditivo. Os ministros de Estado, durante o exercício deste emprego, e 
seis meses depois de demitidos, não poderão ser eleitos senadores." O 
Pe. Marinho responde e~pecialmente ao deputado baiano Manuel Viei-
ra Tosta. Os horizontes de fato pareciam sombrios. Com razão, Paula 
Sousa, agora presidente do Conselho, temia repercussões no Brasil, dos 
acontecimentos na Europa, especialmente na França, na qual em feve-
reiro a revolução instaurara a 2.ª República. A presença cfe Chichono da 
Gama, na presidência da Câmara, para a qual fora eleito na sessão de 
3 de junho (Anais, 1, 175) , não favorecia a união da maioria liberal. 
O próprio Pe. ~farinho deixa escapar uma insinuação de divisão nas hos-
tes liberais ao referir-se ao "partido liberal moderado". A proposta e as 
emendas são aprovadas na sessão de 7 de junho (Anais, 1, 199). 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Concorda plenamente com o nobre deputado Moura Magalhães 
apoiando o artigo aditivo da proposta sobre a lei de inelegibilidades. 
Diverge apenas da maneira como argumentou o nobre deputado, 
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"como se a Câmara estivesse revestida de poderes constituin-
tes, podendo à sua vontade decretar o que lhe parecesse con-
veniente a respeito da elegibilidade. À Câmara nada mais 
compete do que examinar a Constituição escrita, e dentro dos 
limites por ela prescritos, determinar as fórmulas por que po-
dem ser nomeados os membros do Corpo Legislativo, e por 
isto não se deve discutir se seria melhor arredar do Corpo 
Legislativo esta ou aque1a classe." O projeto é constitucional, 
de vez que não exclui nenhuma classe do direito à elegibili-
dade: "porque aos presidentes que não podem ser eleitos depu-
tados na província em que são presidentes, ficam todas as ou-
tras províncias pelas quais podem ser eleitos; e o mesmo acon. 
tece aos desembargadores que, não podendo ser eleitos den-
tro dos distritos da jurisdição da relação, o podem ser no res-
to do Império. 

Repele insinuações de suspeitas das conv1cçoes monárquicas dos li-
berais e suas em especial. Deseja agir com prudência, conforme conselho 
insistente do presidente do Gabinete. 

"mas não é possível que levemos a prudência ao ponto de 
nos apresentarmos perante o país como convencidos daquilo 
de que se nos argúi." 

Reafirma pois sua certeza de que a Câmara atual é expressão legí-
tima da vontade nacional . Repele ainda a acusação de que os liberais, 
nos quatro anos que estiveram no poder, não conseguiram revogar a lei de 
3 de dezembro. Sustenta uma emenda destinada a impedir que ali se en· 
trincheirassem os inimigos das reformas que o país reclama: 

"Sei que o remédio é fraco; eu quisera que também os pa· 
rentes dos ministros ficassem inibidos de ser eleitos deputado~ 
pela maneira por que o têm sido; mas já que isto não é pos. 
sível, façamos o que cabe dentro da escala das nossas atribui-
ções limitando esses escândalos, essas imoralidades de que os 
nossos adversários nos têm dado tão tristes e fatais exemplos" 
(apoiado). A emenda se destina a manter o Senado dentro da 
linha da Constituição: "Não queiramos pela nossa parte tra-
zer a triste necessidade de um meio fora da Constituição em-
pregado contra o Senado quando ele quiser escravizar a Coroa 
ou tiranizar a nação" (apoiados, muito bem). 

9 de junho de 1848, t. 1, p. 206-209. 
N.&C. 

O Pe. Marinho respondia especialmente a Pereira da Silva, que re-
vida logo com violência. A emenda relativa ao Senado destinava-se a dar 
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maior vigência ao artigo 61 da Constituição, de maneira a impedir ao Sc-
naào a po,sibilidatle de recusar o fusão, ou sessão conjunta, sempre que 
esta fosse solicitada pela Câmara. Reaparece aliás no discurso do l'e. 
Marinho sua indisfarçável animosidade contra o Senado. O ~1rtigo é 
aprovado, com algumas emendas na sessão de 10 de julho (Anais, II, 47). 

A lei eleitoral era então muito frouxa, permitindo a eleição de ma-
gistrados fora de suas jurisdições. O mesmo quanto aos presidentes de 
província, demissíveis ad nutum. Daí uma série de cambalachos <J uc 
não honram a política do tempo. As leis eleitorais foram, pouco a pou-
co, excluindo os administradores e os juízes tb competição eleitoral. 
Eram as "incompatibilidades", das reformas eleitorais, objeto de muito 
debate. A nossa elite era pequena; a magistratura, a carreira normal dos 
bacharéis em Direito. O país não podia ainda se dar ao luxo de fechar 
a porta da representação política aos valores que formavam a magistra-
tura. Os desembargadores, especialmente, forneceram um contingente va-
lioso de elaboradores das leis. Tinham a formação e a experiência. Só 
no final do reinado vão-se discriminar mais nitidamente as funções. 

Monsenhor Marinho põe o dedo na ferida. Ao examinar os diplo-
mas eleitorais, para o reconhecimento final, a Câmara exercia um verda-
deiro "terceiro escrutínio", selecionando os deputados que politicamen-
te lhe convinham. Era o que se chamava "a degola", costume que pros-
seguiu República afora. Só com a criação da justiça eleitoral, retirando 
o reconhecimento das Câmaras e entregancl0-o à justiça eleitoral, os plei-
tos tornaram-se autênticos. Isto em 1933! 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Reclama contra a inexatidão com que o Correio Mercantil vem publi-
cando trechos de algumas discussões travadas na Câmara entre ele e o 
Sr. deputado Pereira da Silva e acusa este deputado pelas modificações 
publicadas. 

[... ] "Decorar discursos, proferi-los na Câmara, depois con. 
certá-los no Gabinete, vesti-los de novo, dar-lhes primeira, se-
gunda e terceira edição, e ainda em cima suprimir os apar-
tes de seus adversários, mudá-los a seu arbítrio, é em verdade 
um combate desleal e o orador se declara inabilitado para en-
trar em luta com o Sr. Pereira da Silva, se por ventura conti-
nuar por esta forma" . 

15 de junho de 1848, t. I, p. 226. 
N.&C. 

Na sessão anterior, o Pe. Marinho já pedira a palavra pela ordem 
para reclamar "porque não lhe parece conveniente que os discursos pro-
feridos na Câmara corram o país inteiramente desfigurados." 
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João Manuel Pereira da Silva, mais tarde senador, era deputado pelo 
Rio de Janeiro, jornalista e advogado. Foi historiador abundante, mas 
pouco fidedigno. Foi, já na República, membro da Academia Brasileira. 
Contra ele há uma célebre boutade de Martim Francisco de Andrada, 
terceiro do nome: "Ninguém se gabe de desconhecer a história do Brasil 
antes de ler as obras do conselheiro Pereira da Silva." 

Refere-se à alteração das notas taquigráficas freqüentemente feita5 
pelos oradores para a publicação. Como eram manuscritas, era impos-
sível recompor o texto original. Há muitas queixas a respeito. Pereira 
da Silva era useiro e vezeiro no costume. 

Na ses~ão de 17 de junho, Pereira da Silva repele com ironia a 
acusação que lhe faz o Pe. Marinho, comparando-o com a gralha entre 
pavões (Anais, I, 239). 

48/10 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Pede ao deputado Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos que redu-
za seu requerimento a uma interpelação, para propiciar uma ampla dis-
cussão sobre os negócios de Minas Gerais; tem visto as autoridades po-
liciais; mas declara que não tem notícia de um único fato irregular que 
tenha tido lugar nessa província. Consta a penas de "um desaguisado 
entre duas autoridades", mas eram do Partido Conservador. E narra a 
seguir: 

[...] "Na Província de Minas, depois da notícia dos acon-
tecimentos de França, a plebe de Paris, que é aquela con-
trária à opinião que o orador sustenta, exaltou-se em dema-
sia, deu jantares, promoveu reuniões, etc. Em S. João d'El-
Rei, e em outros pontos a plebe de Paris que está fora do 
poder [...] - Está no poder - [ ... ] querendo reganhá-lo 
por todos os meios, exaltou-se depois da notícia dos aconte-
cimentos da França." 

21 de junho de 1848, t. I, p. 256. 
N.&C. 

O deputado Pereira de Vasconcelos apresentara requerimento pedin-
do informações ao Governo sobre agitações e irregularidades em várias ci-
dades mineiras. Do depoimento do Pe. Marinho depreende-se que os 
acontecimentos na França já começavam a ter repercussões no Brasil. 

DOMINGOS CARLOS DE SABóIA48/11 

Assina, com outros deputados, uma emenda à lei fixando as forças 
de terra: 
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"O recrutamento preciso para preencher as forças de ter-
ra em circunstâncias ordinárias será distribuído pelas provín-
cias segundo a população livre de cada uma: em circunstân-
cias extraordinárias se fará indistintamente; e enquanto o Go-
verno não obtiver o censo da população, tomará por base 
para a distribuição determinada o número de deputados que 
dá cada província . " 

27 de junho de 1848, t. 1, p. 279. 
N.&C. 

Entre os oucros signatários aparece também o nome do Pe. Peixoto 
de Alencar. A emenda é aprovada (Anais, 1, 286). 

48/12 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Assustado com os rumos que tomava a discussão e usando de uma 
atribuição que o regimento dá a qualquer deputado envia à mesa uma 
proposta solicitando sessão secreta. 

27 de junho de 1848, t. I, p. 281. 
N.&C. 

A Câmara assistia a um violento debate entre os deputados Pedro 
Rodrigues Fernandes Chaves, do Rio Grande do Sul, e Joaquim Cândido 
Soares de Meireles, de Minas Gerais. No debate o deputado gaúcho era 
responsabilizado por uma sentença mandando dar 4. 000 açoites em um 
escravo. O presidente em exercício da Câmara, Muniz Barreto, depois de 
ronsultar a mesa, decide não tomar em consideração a proposta do Pe. 
Marinho. 

48/13 DOMINGOS CARLOS DE SABólA 

Assina, com muitos outros deputados, uma resolução apresentada 
por Nunes Machado: 

"O Governo é autorizado para mandar proceder à desapro. 
priação do teatro de S. Pedro de Alcântara, a fim de ser ele 
incorporado aos próprios nacionais, sendo aplicado para este 
caso o produto das loterias que para sustentação do mesmo 
teatro se acham concedidas." 

5 de agosto de 1848, t. II, p. 173. 
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N.&C. 

Entre os signatários aparece também o nome do Pe. Tomás Pompeu 
de Sousa Brasil. Nunes Machado, defendendo a resolução, denuncia a 
péssima administração do teatro, seu baixo nível artístico e indignidade 
das medidas com que a direção hostiliza um homem de gênio, como é o 
Sr. João Caetano dos Santos. A resolução é logo aprovada. O diretor 
do teatro era o Sr. José Bernardino de Sá, que se vangloriava de ter 
"os senadores na algibeira" (Anais, II, 182). 

48/14 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Apresenta requerimento: 

"Que se peça ao Governo com urgência pela repartição res· 
pectiva para que sejam remetidos a esta Câmara os estatutos da 
Santa Casa de Caridade desta Corte, e se houver qualquer in-
conveniente nessa remessa, venha uma cópia autêntica dos 
mesmos estatutos". 

É apoiado o seguinte aditamento: 

"Peçam-se também esclarecimentos sobre a mortalidade dos 
expostos; e sobre as causas dessa mortalidade." 

9 de agosto de 1848, t. II, p. 194. 
N.&C. 

A propósito do requerimento, toma logo a palavra o deputado pelo 
Rio de Janeiro e médico, Dr. José Martins da Cruz Jobim. Não tem 
receio de aprovar o requerimento, mas o denuncia como inspirado nu-
ma "prevenção muito injusta contra o provedor da Santa Casa", um dos 
homens mais beneméritos que têm aparecido no Rio de Janeiro e no 
Brasil todo" (Anais, II, 194). Desencadeia-se logo a seguir um furioso 
debate entre Jobim, Nunes Machado e Fernandes Chaves, este último 
dando como causa da prevenção contra o provedor, José Clemente Pe-
reira, o fato de ter este debelado as rebeliões de Minas e São Paulo. 
O Pe. Marinho, na sessão de 12 de agosto, explicita as razões de seu 
requerimento. 

48/15 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Faz um requerimento pedindo os estatutos da Santa Casa pois de-
sejava que fossem examinados e que se visse se por ventura são susceptí-
veis de alguma reforma, 
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"porque não pode de maneira alguma capacitar-se que seja 
conveniente e útil aos interesses públicos uma administração 
constantemente eleita e reeleita. É isto inteiramente contrário 
ao espírito dessas associações em cujos estatutos há sempre 
um artigo especial proibindo essas contínuas reeleições" [ ... ] 

Repele com veemência o aparte injurioso que lhe fizera o deputado 
Fernandes Chaves: 

"Nunca admitirei rendas ou capitais, nem públicos, nem 
particulares, nunca fui tesoureiro nem das almas; e quanto 
às minhas relações como particular, tenho tido relações com 
negociantes da Província de i\Iinas e do Rio de Janeiro [... ] 
- Então está excomungado. - O Sr. Marinho: tenho devido 
a muitos deles, e desafio a que haja uma única pessoa que 
pudesse achar alguma vez da minha parte uma sombra de 
dúvida na satisfação de meus deveres." 

Termina pedindo à Câmara para retirar seu requerimento, 

"porque muito me tem desagradado a discussão que tem ha-
vido, e porque entendo que ela se pode tornar ainda mais 
desagradável". 

Pela sua parte protesta que pretende ficar calado como até agora, 
que d'ora em diante nem mesmo dará um aparte quando falar o Sr. 
1'"ernandes Chaves, e até procurará sair da Casa. 

12 de agosto de 1848, t. II, p. 209. 
N.&C. 

As irmandades da Misericórdia, mantenedoras do hospital da Santa 
Casa, gozavam de muitos privi~égios. A elas competiam, desde a colô-
nia, funções de assistência social, hoje exercidas pelo Estado (hospital, 
expostos, asilos, hospícios ele alienados, assistência ao presos, etc.). Por 
isso muitos governadores assumiam pessoalmente a provedoria do soda-
lício. Este cargo de provedor, correspondente ao de presidente, era dispu-
tadíssimo e tinha importância política. Os estatutos, como o das de-
mais irmandades, chamados compromissos, eram aprovados pelo ordinário 
e pelo Governo civil. De 1841 a 1845 fora sempre reeleito provedor da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, 
português de nascimento, mas veterano da luta pe'.a Independência. Fora 
quem, como presidente do Senado da Câmara (municipal) do Rio de Ja-
neiro, obtivera o Fico de D. Pedro. 

É considerado o maior benfeitor da irmandade. Por sua morte o 
imperador deu à sua viúva o título de condessa da Piedade. Vieira 
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Fazenda refere-se com respeito à sua "gigantesca figura moral". Foi 
reeleito de 1845 a 1854. Foi ele que introduziu no hospital as irmãs 
de caridade, provocando enormes protestos dos inimigos das ordens 
religiosas. Faleceu a 11 de março de 1854. 

O protesto do Cônego Marinho vinha do fato de ser José Clemente 
Pereira extremado conservador (56) . 

Foi sucedido pelo marquês de Paraná, nada menos que presidente 
do Conselho de Ministros. 

A Câmara aceita a retirada do requerimento, mas o deputado José 
Martins da Cruz Jobim insiste em reapresentá-lo como seu. O Pe. Ma-
rinho não conseguirá cumprir sua decisão de ficar calado. Por várias 
vezes ainda tomará a palavra na Câmara, da qual se despedirá nessa le-
~islatura. Não seria mais reeleito com o advento do Partido Conservador 
e morreria püucos anos depois, em 1853. 

rn;rn JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Pede ao presidente para introduzir na ordem do dia 

"um projeto vindo do Senado que tende a acabar com o trá-
fico dos escravos. " 

16 de agosto de 1848, t. II, p. 220. 

N.&C. 

O presidente responde que tomará em consideração o pedido. Na 
sessão do I .0 de setembro, entra em discussão um projeto de Rodrigues 
do~ Santos proibindo o tráfico (A nais, II, 324, 326) , que, ao que consta 
da página 333, seria o projeto 133, de 1837. Apesar de ter sido o Pe. Ma-
rinho que levantou a questão, nenhum padre participou da discussão, 
que se encerra na sessão de 6 de setembro. 

48/17 JOSÉ ANTôNIO MARINHO 

Não tendo estado na sessão da véspera, por ter estado incomodado, 
como participara à Câmara, fora informado que tinha sido atrozmente 
insultado e injuriado pelo Sr. Fernandes Chaves, que evidentemente se 
referiu ao orador nesses insultos e injórias, chegando até a apontar para 
a cadeira em que costuma sentar-se (denegações da oposição). Como o 

(56) VIEIRA FAZENDA. Os provedores da Santa Casa de Misericórdia. Rio de 
Janeiro, 1912. 
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deputado insultante está hoje ausente, limita-se a pedir que esse senhor 
deputado declare se por ventura pretendeu qualificar o orador nos fatos 
por ele apresentados. Vê nesses insultos uma interpretação caluniosa de 
seu comportamento em 1842. Exige que o caluniador explicite o nome 
de quem acusa: se esse senhor pretendeu qualificá-lo nesses fatos, e con-
serva incógnito o nome do orador, privando-o da defesa, é uma covardia 
que não pode julgar no nobre deputado. A Câmara compreende que 
se aqueles fatos lhe são atribuídos, tem necessidade de os discutir (apoia-
dos) , porque a honra e a moral idade de um membro da Câmara não é 
uma propriedade individual (numerosos apoiados) ; é propriedade da 
Câmara, que a todos cumpre manter (muito bem, muito bem). O depu-
tado que consente que sobre a sua cabeça pesem suspeitas desonrosas é 
indigno de sentar-se na Câmara (numerosos apoiados); deve ser tido 
pelos seus companheiros como um leproso (apoiados). O orador quer 
apresentar-se diante do juízo do país e da Câmara, quer discutir com 
toda a lealdade diante de seus colegas os fatos referidos por esse senhor 
deputado (apoiados). Se por ventura se achar neles qualquer coisa de 
exato que lhe seja desairoso, dá pleno e inteiro direito aos seus colegas 
de o expelirem da Câmara como indigno de ter nela assento. Conclui 
afirmando não estar disposto a 

"acompanhar esse senhor deputado no campo das injúrias" 
(numerosos apoiados, muito bem, muito bem). 

19 de agosto de 1848, t. II, p. 237. 

N.&C. 

De fato, Fernandes Chaves, gaúcho atrabiliário, fora tremendamente 
violento na sessão anterior, suspeitando que o Pe. Marinho, sem decli-
nar-lhe o nome, era o autor dos artigos que no Correio Mercantil o ata-
cavam: "E quem é que escreve estes artigos contra o orador? É aquele 
que vinha ter com os homens do lado do orador para se queixar do 
Sr. Alencar, dizendo que tinha sido a causa próxima concitadora da re-
belião de Minas e São Paulo; é aquele mesmo que ia lançar-se aos pés 
do Sr. José Carlos para significar-lhe a sua adesão, chegando a protestar 
que largaria a vida pública se o Sr. José Carlos saísse do Ministério; é 
aquele mesmo que depois disso foi vender a sua consciência para insul-
tar a esses que pouco antes endeusava; é aquele mesmo que na ocasião 
do perigo desamparou os seus amigos, e aproveitou-se do dinheiro que 
.lhe tinha sido confiado para o empregar em benefício seu. E é este ho-
mem cuja vida é um tecido de torpezas e imoralidades que vem falar do 
orador?" Por esse e outros episódios e debates de excepcional violência, 
percebe-se a rápida deterioração do clima político. Na sessão do dia 21, 
Fernandes Chaves dá sua explicação: "Nas expressões de que se serviu 
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no dia 18 referiu-se inteiramente ao redator dos artigos do Correio Mer-
cantil que eram dirigidos contra o orador. Acredita que desta maneira 
tem satisfeito perfeitamente ao nobre deputado". Obviamente, era uma 
resposta evasiva. O Pe. Marinho pede logo a palavra. 

JOSÉ ANTôNIO MARINHO48/18 

Responde ao Sr. Fernandes Chaves, o qual referiu-se a fatos nos 
quais muitos viram que visava ao orador: 

"É indispensável que ele declare se teve intenção de qua. 
lificar-me nesses fatos, a fim de que dê lugar à minha defesa." 

Não é possível que se contente com a simples declaração de que o 
que disse refere-se ao redator do Correio Mercantil, para que o orador 
possa se defender. Apela para a lealdade do acusador. Este aperta o 
Pe. Marinho para que então declare se é o autor dos artigos do Correio 
Mercantil. O Pe. Marinho esquiva-se: 

"[... ] O Sr. deputado desloca inteiramente a questão''· 
(apoiados). 

O Sr. Marinho observa que, ainda que fosse o autor dos artigos em 
questão, não está qualificado nos fatos referidos pelo nobre deputado 
(muitos apoiados). Estende-se então num longo arrazoado para demons. 
trar que os fatos denunciados pelo Sr. Fernandes Chaves não podiam 
referir-se ao orador: 

"[•.. ] É preciso ser o caluniador o mais torpe e infame 
para lançar-me esta pecha (muitos apoiados); porque não é 
possível que um homem que se conduzisse de uma maneira 
tão indigna, pudesse ter os constantes testemunhos de honra 
e adesão que tenho tido de meus amigos (muitos apoiados) . 

Não tem família na província, não tem riquezas, tem só a si, e tem 
assento na Câmara só por si (muitos apoiados). Parece-lhe que se o 
nosso país está tão corrompido que haja caluniadores infames, não está 
a ponto tal de desnaturar-se uma província inteira, todo um partido, 
para por nenhuma outra consideração trazer um indivíduo desde as mar-
gens do S. Francisco até os bancos da representação nacional, quando a 
vida desse indivíduo fosse um tecido de torpezas e infâmias (muitos 
apoiados, muito bem, muito bem) . 

21 de agosto de 1848, t. II, p. 247-249. 
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N.&C. 

A posição do Pe. Marinho, aliás defendido constantemente em seus 
discursos por apartes de Teófilo Ottoni, era espinhosa e até certo ponto 
conr_racfitória. Repele as acusações como incompatíveis com seu compor-
tamento sempre íntegro. :\ão era possível que se referissem a ele, mas os 
repele como acusações feitas a ele. Fernandes Chaves percebe a contra-
dição, e contra-ataca logo: [ ... ] "Todas as suas expressões proferidas 
na sessão do dia 18 se referiam ao autor dos artigos que eram escritos 
contra ele. O Sr. Marinho parece que quis tomar a carapuça para si. 
- "Não, senhor". O Sr. Fernandes Chaves pergunta se a não queria 
tomar, porque entendeu que os fatos que o orador apresentou se re-
feriam à sua pessoa? - Porque muito se pareciam com calúnias que me 
tinham sido lançadas". Fernandes Chaves re\·ida com longo discurso, 
observando que fora atacado anonimamente no Correio Mercantil e tem 
também direito de saber o nome do autor dos artigos, cujas calúnias 
repele, para proceder à sua defesa. 

É oportuno lembrar aqui que :\Ionsenhor :Marinho tomou pane no 
movimento revolucionário em :\finas, no ano de 1842, de que foi alma 
Teófilo Ottoni. Este movimento foi esmagado por Caxias no sangrento 
combate de Santa Luzia. Donde o nome de luzias dado aos liberais exal-
tados. O movimento resultou da ascensão dos conservadores em 1841, 
que obtiveram do imperador a dissolução da Câmara dos Deputados 
eleita pelos liberais antes de sua instalação. O orador foi o historiador 
dessa revolução escrevendo a História do movimento político que no 
ano de 1842 teve lugar na Província de ,\finas Gerais, base de todos os 
es~udos a respeito, apesar do natural espírito apologético. Realmente os 
re-1oludonários, em ?\Iinas e em São Paulo, nem uma só vez falaram em 
mudança de forma do Governo ou em separação das províncias. Exi-
giam a revogação de certas medidas e leis que julgavam fruto do auto-
ritarismo do Gabinete. Apelavam para o jovem imperador, que tinha 
então 16 anos! Este julgou que não podia ceder sem abalar a autoridade 
do poder central. Vencidos, os principais líderes liberais foram condu-
zidos à penitenciária de Ouro Preto e julgados. Caxias evitou que eles 
fossem algemados e a pé. Imediatamente foram revogados os decretos 
suspendendo as garantias. Em 14 de março de 1844 foi concedida a anis-
tia. Vários chefes já haviam sido absolvidos. Nesse mesmo ano, a 2 
de fevereiro, o imperador, para consolidar a pacificação, entregara o 
Gabinete aos liberais moderados (chimangos). Ficaram no poder até 
29 de setembro de 1848, quando subiam de novo os conservadores. Al-
guns luzias haviam sido contra a anistia por entender que ela enfra-
queceria o ânimo do partido. Curioso é que alguns luzias, como Limpo 
de Abreu, caminharam para o conservantismo, tornando-se afinal con-
servadores exaltados (saquaremas) . Limpo de Abreu, aliás português de 
nascimento, foi visconde de Abaeté e, por longos anos, presidente do 
Senado. 
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48/19 JOSÉ FELICíSSI.MO DO :\ASCIMENTO 

Assina, com outros deputados, uma emenda ao orçamento da receita: 

"Artigo. O preço mínimo de cada uma braça quadrada 
de terreno diamantino que se houver de arrendar, na forma 
da resolução de 24 de setembro de 1845, fica reduzido a cin-
co réis anuais. O arrendamento poderá ser feito por qualquer 
prazo inferior a quatro anos, se isso convier aos arrendatá-
rios e à Fazenda Pública. Artigo. O ouro em pó correrá li-
vremente como mercadoria em todas as províncias cfo Impé· 
rio. O imposto de 53 a que está atualmente sujeito será 
substituído pelos seguintes: Pelo título de cada uma data 
mineral que d'ora em diante se conceder, e pela ratificação 
da medição de cada uma das já concedidas, 2$000. Pela 
cunhagem da moeda, 23. Pela fundição em barra na Casa da 
Moeda, 13. Na exportação para fora do Império. Do ouro 
em pó, 23. Do ouro em barra, 13. Artigo. A disposição do 
artigo antecedente não é aplicável ao ouro que extraírem as 
companhias de mineração que se acharem incorporadas em 
virtude de concessões especiais, ou contratos, cujas condições 
continuarão a ser observadas. Artigo. O Governo fica auto-
rizado a marcar urna tara razoável para as despesas da afi-
nação do ouro, e a modificá-la quando o aperfeiçoamento 
dos processos da afinação for diminuindo as despesas. Artigo. 
Nas províncias onde se descobrirem minas de ouro, e não 
residir o guarda-mor geral, nomearão os respectivos presiden-
tes os guardas-mores substitutos que forem necessários." 

30 de agosto de 1848, t. II, p. 306-307. 
N.&C. 

Assina também a emenda, entre muitos outros deputados, o Pe. Ma-
rinho que levantara a questão em 1845. 

48/20 JOSÉ FELICfSSIMO DO NASCIMENTO 

Assina, com muitos outros deputados, um projeto-de-lei sobre a ques-
tão de acumulação de cargos 

"As acumulações de ordenados serão reguladas pelas se. 
guintes regras: 

§ I.º As pessoas que exercerem mais de um emprego 
público, qualquer que seja a sua categoria ou denominação, 
não terão direito a perceber por inteiro senão o ordenado 
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ou \'encímenw de um do·; empregr;s, '>égundo optarem, e a 
quin:.a. fJ.dTH: Ú(J'> cif: (JIJUCJ. Exr.f'.'.•1arn·;~;: I - ..\que]-:~ emp:e~os 
que pfJr kí expre<;,\a não JJO<ltm y;r wnferidos senão a pes~:ns 
que tenham outm; (;rfiFtgr;; dtttrrninados por lei; podendo 
neste Cl50 o empregado acumular, com o exercício, o ordt-
nado ou .-cncirn<:nto~ d!: a:-r;bfy; º" tmprego5. II - A5 5er-
ventias interina~ de empregos que po:: lei ou estilo de\·t:m 
recair em deu:rmínadas f.>e>"oas, umtinuando acerca deste 
objeto a obv..nar-3e a legi;lação em vigor. 

§ 2.0 As pc:~'>oas que txc:rcerem um ou mais empregos, 
qualqutt que seja a sua cattgoria ou denominação, e gozarem 
além disto de alguma <ipo'>entadoria ou jubilação, ficam su-
jeítas à regra estabelecida no § 1.0, e não poderão perceber 
por inteiro senão o ordenado ou vencimentos se um só dos 
empregos que exercerc:m, fJU da a pmentadoría ou jubilação. 
segundo üptarem, e mais a quinta pane correspündente a um 
dos outros empregos, ou aposentadoria ou jubilação, segundo 
o modo por <jUC se tiver verificada :t opção. Excetuarn-.,e: 
I - Os ]entes das academias militar e de marinha, os quais, 
sendo jubilados, e continuando a reger as cadeiras, percebe-
rão, além dos vencimentos por inteiro da jubilação, mas uma 
gratificação que não excederá da metade do respectivo orde-
nado, na forma da legislação em vigor. II - Os lentes dos 
cursos jurídicos, e os das faculdades de Medicina, aos quais 
será extensiva a disposiçlío precedente. 

§ 3.0 As pessoas a quem tiverem sido conferidas mercês 
pecuniárias a título de tcnça, pensão ou soldo de reforma, 
paderão acumular por inteiro estes vencimentos com o orde-
nado ou vencimentos de qualquer emprego que exercerem." 

30 de agosto de 1848, t. II, p. 312-313. 
N. &:C. 

Entre os signatários cfo projeto, constam os nomes dos Pes. Albu-
querque e Melo, Marinho, Sousa Brasil, Antônio Gonçalves Chaves. Na 
mesma sessão é lido ofício do Ministério do Império prorrogando a ses-
são legislativa até 3 de outubro. 

48/21 JOSÉ ANTONIO MARINHO 

Com outros deputados, faz declaração de voto contrário ao proje-
to autorizando a concessão do empréstimo de 300 contos à Fábrica da 
Ponta da Areia. 

4 de setembro de 1848, t _ li, p. 337. 
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N.&C. 

Tratava-se de um empréstimo a Irineu Ev-angelista de Sousa, para sua 
fábrica em Niterói. O texto do projeto apresentado pela Comissão cons-
ta das páginas 189 e 332. Nas páginas 188 e 189, a fábrica, com 491 
operários, é descrita nas suas diversas seções: Fundição, mecanismos, cal-
deireiros, modeladores, galvanização, estaleiro. Mal sabia o Pe. Marinho 
que começava a oposição ao maior pioneiro da indústria brasileira, o 
barão de Mauá. O projeto foi aprovado (57). 

43/22 JOSÉ FELICíSSIMO DO NASCil\IENTO 

Apresenta a emenda: 

"Com as mesmas condições é concedida uma loteria em 
benefício da Construção da igreja matriz de Itabira de Mato-
Dentro em Minas Gerais." 

21 de setembro de 1848, t. II, p. 408. 
N.&C. 

Resolução sobre concessão de loterias à irmandade do SS. Sacra-
mento, em Maceió, resolução assinada, entre outros deputados, também 
pelo Pe. Afonso de Albuquerque e Melo. Aqui se encerra a participação 
dos padres nos trabalhos parlamentares da atormentada sessão legislativa 
de 1848. Na sessão de 11 de setembro, a oposição conservadora apresen-
tara requerimento pedindo informações ao Governo sobre distúrbios ocor-
ridos na Corte nos dias 7 e 8 do mesmo mês. A discussão do requeri-
mento, que acaba sendo rejeitado (Anais, II, 366) suscita violento de-
bate. Na sessão de 30 de setembro, chegam à Câmara vários ofícios da 
Coroa, prorrogando a sessão até 15 ele outubro e anunciando os nomes 
elos novos ministros, todos do partido conservador. Na sessão de 2 de 
outubro, Teófilo Ottoni, que rarissimamente tomara a palavra na Câ-
mara desde 1845, faz um discurso (recebido "em profundo silêncio"), 
onde estranha o modo pelo qual se desenrolavam os acontecimentos, 
analisando as causas da mudança elo l\Jinistério. As sessões se tumultuam 
com participação estrondosa das galerias. Na sessão de 2 de outubro, o 
deputado José de Assis já gritava em plena Câmara: "Dissolvam-nos, dis-
solvam-nos!" Os debates se acirram em torno do discurso de Teófilo Otto-
ni, com estranho silêncio do Pe. Marinho que não deu sequer um apar-
te. No dia 5 de outubro, chega o ofício do minisitro do Império, José 

(57) Sobre a importância dessa obra, dentre as muitas emprecncliclas por Mauá, 
ver: LfDIA BESOUCHET: Maud e seu temjJO. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 
Coleção Vidas Extraordinârias, 1978. 
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da Costa Can·alho, vi~onde de :\fonte AJ~e: "l:sando da atribuição 
que me confere o art. UH,§ 5.0 , da Constituição do Império, hei pür bem 
<udliar a A~semhléía U:."'gi~fativa para o dia 23 de abril de 1849. •· Ouve-se 
~ o aparte de Sih·a Ferraz: "adiar é erro, deve-se dissolver". E é o 
que aconteceria no ano seguinte. 

OITAVA LEGISLATURA 
(!8-!9-1852) 

A Oitava Legislatura teve as quatro sessões ordinárias: a Lª, de de-
zembro de 1849 a 3 de maio de 1850; a 2.ª começou logo no mesmo 
més e estendeu-se até setembro; a 3.ª sessão ocupou o ano de 1851 e a 
4.ª, o de 1852. 

Participaram de.~sa legi~latura os seguinte5 eclesiásticos: por Per-
nambuco, o Pe. Venâncio Henriques de Resende; por Alagoas, o Pe. 
Afonso de Albuquerque e :\feio; por Sergipe, o Pe. Antônio Fernandes 
da Silveira; Por São Paulo, o Pe. João José Vieira Ramalho; por \finas 
Gerais, os Pes. ·Manuel Júlio de \firanda, Antônio José da Sih-a e Francis-
co Alves de Mendonça; enfim, como estreame, pela Província do .\ma-
zona;;, D. Jo~é ..\foma de :\forai5 Torre5, bi,po de Belém do Pará, que 
toma assento somente a 21 de junho de 1852. O Pe. Antônio Pinto de 
1\fendonça poderia ter participado dessa legislatura como I.0 suplente 
do deputado pelo Ceará, José Pereira da Graça J r., que, até fim de 
junho de 1852, não comparecera à se,são. Mas o Pe. Pinto de Mendon-
Ç:'.I também não quis comparecer e, por proposta do deputado :.\figuel 
Fernandes Vieira, foi convocado o 5eguinte suplente mais votado, Inácio 
Joaquim Barbosa (Anais, 18.52, t. I, 383). O Pe. ?\Iendonça rnltou como 
deputado na HJ.ª e 12.ª lcgi,Jatura5. 

Também fü:5sa legislatura, a figura do clero que domina o cenário 
é a do Pe. Venâncio Henriques. Enquanto alguns de seus colegas in-
teném raramente, e sempre visando à defesa de interesses provincianos, 
ele emerge para o nível dos grandes problemas nacionais, ocupando-se de 
uma impres<:ionante variedade de temas e abrindo perspectivas antecipa-
doras. Ele já fala na transferi:ncia da capital, sugere a abertura ele um 
canal que saindo do S. Francisco fosse irrigar as regiões semi-áridas do 
~ordeste. É através dele que nos vem um quadro realista do estado de 
decadência do clero e, ainda que preso à instituição da escravatura, é 
um dos primeiros a falar na necessidade de sua progressiva extinção. 
Defende a reforma eleitoral, com escrutínio secreto e enfrenta a orgia 
das emendas orçamentárias, pelas quais interesses menores comprometiam 
o equilíbrio financeiro da nação. 

t impressionante, de fato, o imenso rnlume de trabalho da Câmara 
~m discutir e aprovar pensões, aposentadorias, gratificações e uma infi-
nidade de outros favores a pessoas físicas ou instituições. Com isto, a 
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aprovação do orçamento se estende durante quase toda a legislatura. 
I ,evantamos a hipótese de se procurar neste fato um componente a ser 
considerado na explicação do procc,so do desenvolvimento brasileiro. 
A enorme liberdade na concessão de inúmeras formas de subsídios fun-
cionou como um fator de distribuição tla renda, por um lado, mas, por 
outro, reduzia muito as possibilidades de acumulação de capital. As-
sim, a nação, para os investimentos necessários, contraía débitos que ge· 
ravam dependência. A dependência aumentava o poder de barganha das 
nações credoras, especialmente a Inglaterra, que podia assim cada vez 
mais imperiosamente intervir no desenvolvimento da economia brasi-
leira. 

Essa legislatura, por outro lado, constituiu o ocaso político do Pe. 
Venâncio Henriques, cuja pa,sagem pela Càmara revelou uma curiosa 
evolução de um revolucionário exaltado para um conservador, prudente 
e governista, sem nunca porém abjurar de seu credo liberal, especial-
mente nos assuntos relativos às relações da Igreja e do Estado. Já não 
seria mais reeleito nas legislaturas seguintes. Voltaria mais tarde para 
sua paróquia de Sto. Antônio, no Recife, onde morreria em 1866. 

Curioso notar o desinteresse dos sacerdotes parlamentares em par-
ucipar da discussão de temas que obviamente deveriam interessá-los de 
mais perto. Tal é o caso, por exemplo, do seguinte requerimento, apre-
sentado por Pereira da Silva na sessão de 28 de junho de 1851: "Requei-
ro se peçam ao Governo todos os papéis relativos à achada na tesou-
raria da Província do Espírito Santo de uma urna de prata com de-
claração de conter os ossos do venerável Pe. José de Anchieta, e que 
ao tesouro público foi por aquela tesouraria remetida - Pereira da Silva. 

O Sr. Wanderley: - Sr. presidente, tenho alguma repugnância em 
dar meu voto a esse requerimento, porque não sei para que fim devem 
vir à Casa semelhantes papéis, visto que a Càmara nada terá que fa-
zer com eles. Se o ilustre deputado deseja obtê-los por mera curiosi-
dade, creio que pode dirigir-se ao tesouro, e que não se lhe recusará 
uma cópia. Desejava portanto que o honrado membro me desse al-
gumas explicações a fim de eu poder votar pelo requerimento. 

O Sr. Pereira da Silva: - Com os esclarecimentos que passo a dar 
ao honrado deputado es'tou persuadido que ele de bom grado prestará seu 
voto ao meu requerimento. É sabido que os historiadores que trata-
ram da vida e dos feitos do venerável Pe. José de Anchieta declararam 
que seus restos mortais tinham sido transportados da cidade da Vitória 
para a capital da Bahia, e ali sepultados no colégio da Companhia de 
Jesus. Há pouco tempo apareceu no Espírito Santo uma caixa de prata 
contendo alfaias, e a declaração de ali existirem os ossos do Pe. Anchie-
ta . O ano passado [ ... ] 

O Sr. 111endes: - O ano passado é engano; há mais tempo. 
O Sr. Pereira da Silva: - [ ... ] ou há dois anos, a tesouraria do Es· 

pírito Santo, recolhendo esta caixa, dirigiu-se ao tesouro [... ] 
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N. &: C. 

A Assembléia provincial <lo Rio Grande do Norte, em 1847, transfe-
rira a sede da freguesia de Angicos para Macau, sem ouvir o bispo de 
Pernambuco que era o ordinário da região. Este ordenou ao vig<irio 
que permanecesse na antiga sede. Por ocasião das eleições, surgiram 
dificuldades pela falta de participação do vigário. Abriu-se então largo 
debate por ocasião do reconhecimento dos deputados eleitos acerca da 
yalidade dos diplomas pela duplicata de eleições. l\forais Sarmento sus-
tenta que cabe às Assembléias dividir e transferir freguesias. O Governo, 
porém, baixara um aviso declarando que, enquanto não se verificasse 
a instituição canônica da nova freguesia, a eleição deveria realizar-se na 
antiga. Mas Morais Sarmento distingue a instituição canônica da trans-
ferência da sede. O aviso chegou quando a eleição estava feita. A Co-
missão considera válida a eleição na nova freguesia, anulando a da an-
tiga. A atitude da Comissão não parece justificar-se. O Governo cen-
tral vinha reiteradamente exigindo a aquiescência elo ordimírio no as-
sunto. A resolução imperial de 24 de janeiro de 1844, e circular de 27 
de fevereiro dú mesmo ano, os avisos de 2 de junho de 1846, dispunham 
claramente: "são nulos os atos das Assembléias Legislativas provinciais 
sobre a criação ou divisão delas (freguesias) pelo fato de não ter ha-
vido audiência do prelado, convindo, porém, que os presidentes de pro-
víncia não as sancionem sem prévia informação dos mesmos prela-
dos" (Sª). 

O aviso de II de agosto de 1847, único citado pela Comissão, não 
era mais que uma confirmação dos atos anteriores. Neste ponto, o Go-
verno imperial fora de perfeita coerência. Magalhães Taques defendera 
a validade da eleição na antiga freguesia. A questão tinha conseqüên-
cias políticas porque as forças eleitorais, num e noutro local, eram di-
versas. O parecer aceitando as eleições é aprovado em 7 de janeiro de 
1850. 

49/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Fala sobre as irregularidades eleitorais e os diplomas dados pelas Câ-
maras a deputados eleitos. 

Isto vai cada vez mais corrompendo o sistema represen-
tativo e o próprio país. No entanto, não se encontram do-
cumentos que provem estas fraudes, apesar de serem presen-
ciadas, muitas vezes, por várias pessoas. É dever da Câma. 

(SR) M. S. DE CAMPOS. Repertório da Legislação Erlesiástica. Rio, 1875, p. 364. 
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49/3 

ra, diante disto, mandar responsabilizar e punir os colégios 
onde elas se verificam. 

Em seguida, propõe emenda pedindo que 

"sejam reputadas nulas as eleições dos colégios de que se tra-
ta, e que recomende ao Governo que faça responsabilizar as 
autoridades que deram motivo a tais abusos e tais dupli· 
catas." 

29 de dezembro de 1849, t. I, p. 61. 
N. 8cC. 

As duplicatas eram de fato duas atas, uma de cada grupo em que se 
cindia um colégio eleitoral. O Pe. Venâncio narra como as coisas se 
passavam: "um partido que supõe perder a eleição pelos meios le-
gais, e que pode contar com algum apoio das autoridades policiais, ou 
mesmo com seus próprios recursos, apresenta-se no colégio, faz um ba-
rulho, violenta o juiz de paz, rompe-lhe a casaca, obriga esse homem a 
retirar-se da matriz convidando os votantes para outro lugar. Feito isto, 
grita-se muito a favor da validade <la eleição feita na matriz, e contra a 
eleição feita em outro lugar, a qual deram em chamar eleição clandes-
tina." Propõe a emenda cortando o mal pela raiz. 

Sustenta a validade das eleições na antiga freguesia. Trata-se do 
domínio de uma oligarquia poderosa: uma família que se diz conter 600 
membros: "Nunca será lícito aos nortistas terem razão contra os sulis-
tas?" O Pe. Resende sustentava que a oligarquia vencia pela força de que 
dispunha na Corte. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Pode-se fazer uma eleição nula sem cometer-se um cri-
me premeditado, porque pode-se cometer uma nu!idade com 
as melhores intenções. Um elos maiores males que vai asso-
mando no Brasil são as duplicatas de eleições: os partidos, 
em perigo de serem vencidos, recorrem às violências; em mui-
tos colégios das províncias onde ficaram autoridades estabele-
cidas nessa política das funéreas luminárias, essas autoridades, 
simpatizando sempre com os seus correligionários, conservan-
do os seus princípios, haviam de querer fazê-los valer nas elei-
ções de suas localidades; é o que nós vemos [... ] 

Quando se trata de responsabilizar alguém, um delegado 
ou qualquer autoridade logo se diz: ele é inocente! Nós não 
estamos na Turquia, estamos no Brasil, vemos muito bem o 
que nele se passa. Todos nós sentimos esta necessidade; mas 
quando vem à Casa discutir-se semelhantes abusos, não <li-
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rei os interesses, as ilusões fazem com que vá passando tudo 
isso, e esta tolerância vai aumentando o mal. Se nós não ti-
vermos cuidado de manter a pureza das vestais - das urnas -: 
se as deixarmos ser violadas arbitrariamente pelo poder ou pe· 
los partidos, nosso sistema eleitoral aniquilar-se-á, nosso sis-
tema representativo ficará todo falseado, a opinião que al-
guns vão emitindo de que as eleições são um mal corrosivo 
do país ganhará terreno e os resultados não sei quais serão. 
Não se vá dizer da Câmara atual que ela continua com os 
mesmos erros de que nos queixamos da outra, desse fúnebre 
qüinqüênio, que já passou, e oxalá não torne ao país." 

29 de dezembro de 1849, t. 1, p. 61-62. 
N.&C. 

Insiste em defender sua emenda, mas no fim da sessão pede licença 
para retirá-la (Anais, 1, 66). 

Retifica suas declarações iniciais, admitindo que possa haver boa fé 
nas irregularidades eleitorais. O Pe. Venâncio que voltava à Câmara 
com o partido conservador não deixa de trabalhar pe:a verdade eleito-
ral, que afirma violentada no qüinqüênio liberal. 

49/4 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A favor do adiamento da votação do parceer sobre as eleições de 
Sergipe. Não ouviu a leitura e tem dúvidas sobre o caso, uma vez que 
a própria Comissão confessa que achou muita dificuldade no assunto, tan· 
to que metade dos membros da Comissão não votou a favor do parecer. 
Não tem pois elementos para aprová-lo, mesmo confessando suas sim-
patias pelos deputados cujos diplomas se discute. 

31 de dezembro de 1849, t. I, p. 81. 
N.&C. 

O parecer reconhecia deputados Mons. Antônio Fernandes da Sil-
veira e Zacarias de Góis e Vasconcelos. Anulava as seções de Lagarto e 
ltabaianinha que não influíam nas eleições. Foi aprovado. 

SESSÃO DE 1850 

50/1 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Refere-se à emenda que pede a anulação da eleição de Macau e de 
Angicos e recomenda que se proceda à nova na igreja que canonicamente 
estava servindo de matriz. 
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"Parece-me que se tem confundido o ato de que se trata 
com o direito de que se têm socorrido alguns bispos para ne. 
gar sua sanção a certos atos das Assembléias provinciais no 
que toca à ereção de freguesias. E<;ta questão que não está 
decidida, e que eu desejava que não fosse tratada tão ligei-
ramente, não é bem trazida, na minha opinião, para a ques-
tão que ora nos ocupa. Eu entendo que há grande diferença 
entre o ato praticado pela Aw:mbléia provincial do Rio 
Grande do Norte, em virtude elo qual se procedeu à eleição em 
Macau, e a ereção de paróquias que algumas Assembléias têm 
praticado sem o consenso elos respectivos ordinários para que 
se possa tirar a mesma conclusão". 

5 de janeiro de 1850, t. I, p. 101-102. 

Por razões de segurança, as eleições de Angicos tinham sido trans• 
feridas para Macau; com isto porém não se criara uma nova freguesia, 
o que não poderia ser feito sem anuência <lo bispo. O Pe. Miranda 
apóia assim o parecer da Comissão de Poderes, reconhecendo a validade 
das eleições em Macau (Anais, I, 37), mas com a reserva: "por este 
ato não tenho hipotecado o meu voto cm favor das Assembléias provin-
ciais quando elas decretam a criação ou extinção de freguesias sem o as-
~enso dos respectivos prelados." O parecer da Comissão foi aprovado 
(A nais, I, 108) • 

50/2 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apóia o pedido de explicações ao Governo sobre o incidente en-
tre um cruzeiro inglês e o navio brasileiro "Santa Cruz", que se incen-
diou. Requer que o Governo dê todas as explicações sobre o fato, suas 
conseqüências e as medidas que houver tomado a respeito. 

8 de janeiro de 1850, t. I, p. 118. 
N.&C. 

Trata-se de um episódio entre as medidas violentas aplicadas pelo 
governo inglês na repressão do tráfico, na qual foram cometidos ex-
cessos. O Brasil estava numa posição pouco simpática perante as demais 
nações, defendendo a sua soberania, mas na conjuntura, sustentando uma 
instituição condenada. A emenda aditiva do Pe. Resende é rejeitada. 

50/3 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe resolução para que se suprima o título de "majestade", que 
ainda se usa como tratamento das Relações. Vê nisso um abuso con-
trário ao princípio da divisão dos poderes: 
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"Adotamos o sistema de governo monárquico-constitucio-
nal-representativo; estabelecemos como chave deste sistema a 
divisão dos poderes; mas ainda hoje conservamos, do tempo da 
monarquia pura, abusos intoleráveis, assim como conserva-
mos das festas gen tílicas as bacanais do entrudo." A prática 
abusiva não só viola um privilégio do imperador; cria o equí-
voco de dar a entender que as decisões das Relações têm a 
chancela da Coroa, e mantêm um ritual hoje inadmissível: 
"Eu nunca fui à Relação, e espero em Deus nunca lá ir; mas 
disseram-me que, quando aí se entra, fazem-se três genuflexões 
como ao imperador (risadas). Disseram mais que, quando al-
gum juiz de direito é chamado a substituir a algum desembar-
gador que falta para preencher o tribunal, não se consente que 
entre pela porta em que entram os desembargadores, mas pela 
porta dos contínuos." 

Apresenta o projeto de resolução determinando que nenhum tribunal 
ou corporação no Império terá o tratamento de majestade, que pela Cons-
tituição é privativo do imperador. 

19 de janeiro de 1849, t. I, p. 211-212. 

N.&C. 

O projeto é considerado objeto de deliberação, para entrar opor-
tunamente na ordem do dia. 

As Relações eram tribunais de instância superior, no período colo-
nial. Com a transferência da Corte, em 1808, a Relação do Rio de Ja-
neiro passou a chamar-se Casa de Suplicação do Brasil. Suas atribuições 
correspondem às do atual Supremo Tribunal. Por uma tradição que 
vinha do antigo regime, algumas petições e orações dirigidas aos tribu-
nais eram dirigidas ao soberano, conforme a velha ficção de que a jus-
tiça era feita em nome do rei. Este hábito se manteve até bem mais 
adiante na monarquia. 

50/4 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor do escrutínio secreto. 

"Todo o mundo viu numa votação que houve há poucos 
dias o grande prejuízo que resulta das votações nominais; 
leva-se tempo imenso em tomar nomes um por um. Se apare-
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cerem três ou quatro negócios particulares num dia, está claro 
que nada mais se faz do que votar negócios particulares." 

Propõe as favas brancas ou pretas, porque é mais fácil. 

24 de janeiro de 1850, t. 1, p. 282. 

N.&C. 

A proposta partira de João ?\faurício \\'anderley, futuro barão de 
Cotegipe. Visava livrar os deputados das pressões, especialmente quando 
se tratava de pensões. A votação nominal fora defendida pelo Pe. José 
Antônio Marinho na sessão legislativa de l 848, o qual não gostaria nada 
de ouvir o ataque do Pe. Venâncio: "Mas qual foi o motivo que obrigou 
a Câmara a tomar semelhante expediente? Parece-me que queria-se ser 
grande nas coisas pequenas, porque se era pequeno nas coisas grandes 
(apoiados); porque se não cumpriu uma só das promessas feitas ao país, 
quis-se dar isto, uma tetéia às crianças, as votações nominais em negó-
cios particulares (apoiados). Lembro-me que em outra época um de nos-
~os amigos, que hoje não têm assento nesta Casa, sendo nomeado mem-
bro da Comissão de Pensões e Ordenados, pediu dispensa à Câmara, 
porque toda a cidade vivia de pensões, exceto a rua da Quitanda, e não 
sei que rua mais; e como deputado morador aqui não estava para se 
comprometer, porque via-se circulado por todos os lados de pedido5 mais 
abundantes que mosquitos na cidade. [... ] A Câmara nada mais terá 
feito, corno a experiência nos tem mostrado, do que aumentar a des-
pesa pública com quatrocentos e mais contos de réis, porque, como já 
<lís~e um deputado, não se quer comprometer; recebe um convite para 
uma partida, um baile, um chá, e no outro dia encontra um sujeito 
que lhe diz: - Venho fazer-lhe um pedido, porque conheço o senhor 
do baile de tal parte; - de maneira que, ou havemos de ficar reclu-
sos no Rio de Janeiro ou havemos de nos comprometer não acedendo 
a tais pedidos. " 

50/5 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão do voto de graças, resposta à Fala do Trono, refere-se 
ao desejo de um deputado de impor silêncio na questão da anistia, por-
que é prerrogativa da Coroa. 

Mas é princípio fixo que todo ato referendado pelo Mi-
nistério está sujeito à censura; portanto, ou os atos da Co-
roa não são referendados pelo Ministério, ou o ministro que 
os referenda pode ser chamado a prestar contas quando tais 
atos forem contrários ao bem do país. Ora, no nosso país, as 
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anistias têm, em regra, feito grande mal. Exemplo disto en-
contram-se em várias províncias. Seria aconse:hável que a 
anistia fosse protegida pela força. 

Já defendera duas anistias: 

Uma para os cabanos, outra para os revolucionários da 
Bahia em 1837 (Sabinada). Com a primeira quis atalhar a 
acusação de que o Governo tinha interesse em manter a 
revolução para obter créditos. Com a segunda quis anular os 
efeitos das condenações que considerava emanadas de au· 
toridades incompetentes. A primeira malogrou porque foi to-
mada como prova de fraqueza elo Governo. 

O Governo deve empregar força, mostrar que tem meios 
de esmagar os revoltosos. A sombra da força deve ir a anis-
tia. Aliás ela será escarnecida. O que se passa em Pernam-
buco (revolução de 1848) confirma esses princípios: "são 
anistiados que promovem esta desordem". Queixam-se de per-
seguições, mas esquecem as violências cometidas. 

Quanto ao conflito com a Inglaterra propõe completa mudança de 
orientação na resistência à pressão inglesa. 

Em vez de criar no povo um espírito de odiosidade em 
relação à Inglaterra, devemos tomar providências práticas para 
impedir o tráfico, atacando-o na sua fonte, e tirando aos in-
gleses os motivos de suas violências. "Devemos pôr de parte 
o povo inglês." 

Passa a descrever como se incrementou a mentalidade abolicionista 
inglesa. 

"Todo o mundo sabe qual foi o princ1p10 desta opinião 
que reina na Inglaterra. Mr. Wilberforce, tendo viajado pe-
los Estados Unidos, e vendo o mau tratamento que sofriam 
aí os escravos, trabalhou cm Inglaterra para conseguir a sua 
abolição. Depois de muitos anos, quando estava nos paroxis-
mos da morte, se lhe disse que tinha passado a lei abolindo 
a escravidão. Respondeu ele: - "Graças a Deus que no fim 
da minha vida tenho visto o fruto do meu trabalho". Fana-
tizou-se o povo inglês, exageraram-se os padecimentos dos es-
cravos nas Antilhas e nos Estados Unidos, que não conside-
ram os homens de cor como cidadãos, que os privam de to-
dos os direitos civis; apresentaram-se caricaturas, estampas, 
as quais, se são verdadeiras, não podem deixar de revoltar 
um coração bem formado. [... ] •·o povo inglês fez sacrifí-
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cios enormíssimos para libertar a escravatura das Antilhas; 
gastou miJhões, e isto não fez ele pelo prazer de ver sua agri· 
cultura lucrar, quando todo o mundo sabe que as Antilhas 
têm sofrido com esta operação. :\' oto na Inglaterra um paupe· 
rismo imenso, e na lr!anda uma. geral miséria. O governo 
inglês não pôde achar um in-glés, um irlandês para ir traba-
lhar nas Antilhas. Foi bu~car o.s coolies na índia, Ãsia, que, 
pela sua inércia, não satisfizeram as necessidades dos agric.ul· 
tores. Então disseram os ingleses que os gêneros coloniais 
não podiam ser produzidos senão por afrícano.s, quando nós 
sabemos que o calor, que o ardor do sol nos países do norte 
no verão, em que os dias são mui extensos, e em que os agri-
c:ultores são obrigados a trabalhar da.s 5 horas da manhã até às 
9 e das 4 até às 6, é muito maior que o calor do Rio de Ja-
neiro. Se a poderosa Afüion não pôde suprir os braços às 
Antilhas, como conseguiremos nó.s com facilidade aquilo 
que a Inglaterra não pôde con-eguir: É preci<;o mudar o siste-
ma de agricultura do país. É preciso fazer com que o·s nos-
sos agricultores abandonem a rotina herdada dos nossos avós. 
Os nossos agricultores não se entendem com o trabalho line 
[ ••. ] Os trabalhos de meia-noite, os trabalhos da madrugada, 
os trabalhos em terrenos pantanoso; não são muito aplicáveis 
ao colono livre. Se o Brasil tivesse preparado o ~am.inho, 

quanta população não viria para o nosso país, quanta gente 
desgraçada vai para a Turquia, e por que não vem para o 
Brasil? Porque entendem que aqui vêm eles trabalhar para o 
senhor das terras, que vêm trabalhar como escravos, o que 
muito lhes repugna. Se nossos agricultores mudarem de sis-
tema, se quiserem repartir as terras com a condição de darem 
àqueles que as cultivarem uma parte do lucro, acredito que 
muitos colonos '\TÍão, sem ser preciso então empr~oar capi-
tais para compras de terras. :\'a Europa há grandes casas 
que não cultivam suas terras, das quais tiram grandes lucros 
arrendando-as. Quando os nossos fazendeiros se permadirem 
que por este meio podem ficar muito ricos sem arriscar um 
grande capital em escravos, eles aceitarão este sistema. É para 
os convencer disto que nós devemos trabalhar; e não é di-
zendo que a Inglaterra quer acabar com a nossa agricultura 
em proveito da sua que havemos de remediar o mal. Deve-
mos desenganar os agricultores, devemos fazer-lhes sentir que 
seus interesses os levam a mudar o sistema de agricultura que, 
em vez de trabalhar por sua conta, repartam suas terras por 
lavradores, com condições razoáveis. [...] No relatório da 
repartição do Império diz-se que é inegável que a agricultura 
tem sido elevada à maior escala, mas que a produção tem 
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sido menor. Como se explica isso? Toma-se uma porção de 
escravos a estes importadores, passa-se uma letra de tanto, 
correndo logo o juro; o senhor da fazenda é obrigado a meter 
logo o escravo em trabalhos forçados sem o aclimatar, por-
que urge pagar o capital e juros, por isto eles adoecem e mor-
rem. Porém o capital fica em pé, o juro vai correndo, e o se-
nhor de engenho vai de atraso. Nunca se importaram tantos 
africanos como agora, e nasce isto do desejo que tem muita 
gente de querer, de um dia para outro, apresentar-se como 
grande fazendeiro, sem posses, sem bases, comprando 50 ou 
60 escravos a crédito, os quais morrendo deixam o fazendei-
ro por portas. Eis aí donde nascem essas os~adas em que 
falou o Sr. Vergueiro no Senado, supondo ser de gente assas-
sinada. Mas o espírito de partido, quando é violento, nos 
arrebata a essas asserções gratuitas. O remédio, portanto, de 
a agricultura melhorar é mudar de sistema, porque no esta-
do presente do mundo não é possível continuar na importa-
ção e porque não é conveniente por muitas razões que a Câ-
mara compreenderá." 

A seguir, critica o artigo no qual se diz que o Governo manterá a 
paz com todas as nações do mundo, salvaguardando a dignidade da 
causa e da nação. 

No entanto, os ingleses vêm cometendo desmandos em 
nossos próprios portos, em nome de tratados que dizem já ter 
expirado. Mas temos ainda uma força capaz de pôr termo 
a esta situação; esta força é a Justiça e a razão. É preciso 
aplicar a lei, proibindo a importação de manufaturas próprias 
para tráfico de escravos, o que sed um golpe no interesse in-
glês. 

Ao mesmo tempo, encarregue-se o nosso Governo de per· 
seguir os traficantes de escravos. 

Outro ponto importante é retocar a lei de liberdade de 
imprensa, e garantir a sociedade brasileira contra a imprensa 
demogógica. "O maior despotismo é o daqueles que têm 
escrito a palavra "liberdade" na ponta do punhal, no trabu-
co do assassino; que a têm escrita nos sacos e nos alforges 
do ladrão noturno, no garrafão de aguarrás e no archote do 
incendiário. " 

25 de janeiro de 1850, t. I, p. 312. 
N.&C. 

O Brasil firmara com a Inglaterra tratados visando à abolição do 
tráfico de escravos (18 de outubro de 1825, 23 de novembro de 1826, não 
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ratificados; e 17 de agosto de 1827, que expirou em 1844). Em 7 de no-
vembro de 1831 uma lei brasileira declarou ilegal o tráfico. O Brasil 
&e comprometeu a perseguir os chamados "negreiros" e devolver os ne· 
gros à África. O comércio ilícito fazia-se às escâncaras. Grandes grupos 
financeiros, na maior parte estrangeiros, estavam empenhados no negó-
cio nefando. A Inglaterra começou a empregar a força para compelir 
o Brasil ao cumprimento dos compromissos, excedendo os limites do 
direi to internacional . 

A lucidez do Pe. Resende revela-se nos meios propostos para fazer 
cessar o escândalo. A Inglaterra perseguia os barcos empregados no 
trMico, mas permitia a fabricação de apetrechos destinados ao mesmo 
tráfico, inclusive os barcos ligeiros que podiam penetrar e abordar em 
enseadas onde os navios de guerra não os podiam perseguir. Mas o go-
verno inglês também sofria a pressão dos grandes capitalistas empenha-
dos no tráfico. O Brasil, por sua vez, poderia fazer uma guerra econô-
mica à Inglaterra proibindo a importação ele gêneros ingleses e dos na· 
vios obviamente empregados no transporte de escravos, queimando-os ou 
serrando-os ao meio. Tome o Brasil a iniciativa de perseguir os trafi-
cantes. "Nós gritamos contra o governo inglês com razão até certo pon-
to, mas nenhuma voz temos nós levantado contra os traficantes, contra 
aqueles que vivem das violações das leis e dos tratados; pelo contrário, 
embutimos na população idéias f<t'lsas (apoiado) contra os ingleses. Diz. 
se que é o interesse da sua agricultura das Antilhas que faz com que pro-
mova a extinção do tráfico: não é exato isto (apoiado). Eu reconheço 
que a agricultura inglesa ganha com isto, mas é isto uma conseqüência 
do fato e não a causa dele. Não é este o motivo por que querem os, 
ingleses acabar com o tráfico, isto seria tomar non causa pro causa." 

A lucidez do Pe. Resende, conservando a cabeça fria diante do am-
biente de exaltação nacionalista, faz ver como estamos longe do lírico 
revolucionário dos primeiros tempos, o qual entretanto, com relação ao 
tema da anistia, que não é levantado no voto de graças, esquecia-se es-
tranhamente que era um anistiado de uma revolução também em Per-
nambuco, trinta anos antes. 

50/6 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Não tem mais idade para deixar-se arrebatar por entusiasmos: 

"Fala-se em coragem e catonismo, Sr. presidente, e é com 
esse entusiasmo que muitas vezes passam coisas que não de-
viam ser aprovadas." 

Também se deixa porém comover por pedidos. Referindo-se à ques-
tão em pauta, relembra: 
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"[...]em tempos antigos quando se gritou nesta Casa - a 
nação nos ouve -, houve quem perguntasse - onde mora a 
nação? Quero lhe fazer uma visita. - A nação somos nós, e 
cada um dizia: - eu voto como quero, a responsabilidade fi-
ca em mim. - Não há responsabilidade nem para os crimes 
nestes países; de ordinário esta senhora nação, que não se 
sabe onde mora, ignora tudo isto; a responsabilidade é para 
aqueles que estão em conta to conosco. Dizia um escritor fran-
cês que a divindade reguladora dos negócios do Brasil era o 
empenho." 

O escrutínio secreto para questões pessoais não é inconstitucional. 
A eleição da mesa da Câmara é por escrutínio secreto. A publicidade 
não é garantia de responsabilidade: 

"Para que não requer o nobre deputado publicidade para 
o júri? Haveria grande interesse em que o mundo soubessei 
qual foi o juiz que soltou no meio da sociedade o maior fa-
cinoroso; mas ninguém se lembra da publicidade do júri, 
porque enfim todos nós somos fracos, todo o mundo sabe 
qual será o resultado da publicidade do voto do júri; os pedi-
dos, os padrinhos; em que país estão? No nosso, em que nem 
as testemunhas se atrevem a dar um juramento, receando que, 
sendo absolvido o criminoso, não lhes vá dar uma facada por 
vingança como acontece todos os dias." 

As questões pessoais para as quais se propõe escrutínio secreto são 
quase todas relativas a pedidos de pensões. Nunca aprovou pensão por 
&erviços prestados, mas nunca a negou a militar estropiado em cam· 
panha. Um deputado pelo Rio de Janeiro 

"requeria dispensa de membro da Comissão de Pensões e Or-
denados, porque ele morava na Corte, onde todo o mundo, 
salvo tais e tais ruas, vive de pensões. É um fato, Sr. presi-
dente, ninguém se lembra elas viúvas e órfãos dos empregados 
públicos das províncias (apoiados). Depois, Sr. presidente, 
quando se tratou da criação desse montepio dos empregados 
públicos, uma das razões que se deu para a criação desse esta-
belecimento era aliviar os cofres públicos do peso das pensões; 
mas nós vemos que pessoas que têm pingues pensões pelo 
montepio, assim mesmo se apresentam como pobres pedindo 
uma pensão do Estado. " 

Vota pela indicação. 

28 de janeiro de 1849, t. I, p. 337. 
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~.&C. 

Rt:'iponde e~pedalmente ao deputado D. Manuel de Assis Masca-
renhas. A indicação fora apresentada por "~anderley. futuro barão de 
Cütegípe. Propunha que, nas questões que envolvessem interesses pes-
waís, a \·otação fosse secreta, para libertar 05 deputados do constrangi-
mento pela presença dos interessados. A indicação foi aprovada com aJ. 
guJJJaS emendas, que não constam dos Anais (Anais, 1, 343). 

O Pe. Venándo já se pronunciara a respeito do a.s.sunto na se5são 
de 24 de janeiro (Anais, I, 282). 

50j7 VEKÃKCIO HEi\RIQUES DE R.ESEKDE 

Sobre a admissão de dois contínuos para a Câmara, encara a ques-
tão como de interesse público. Se há necessidade de lugares, de\·ern ser 
criados, e só depois providos. 

"Hei de me opor a este sistema que vai calando em nosso 
país, de estratégia, esperteza e engano, a respeito de lugares. 
Se o país tem necessidade de empregados, criem-se e déem-se-
lhes ordenados". Antigamente se admitiam pessoas a título 
de praticantes que entravam na primeira vaga. Agora requer-
se servir de graça e depois requer-se ordenado. "Se aig-uém 
quer servir de graça por servir a Deus, a Câmara não tem 
necessidade disso. Talvez a Santa Casa de 'Misericórdia pre-
cisasse mais desses serviços. Deus os pagaria". Admitem-se 
empregados, não por necessidade, mas por bondade. 

4 de fevereiro de 1850, t. I, p. 421-423. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio intervém logo a seguir sobre o mesmo assunto, re-
ferindo-se ao problema orçamentário: "São estas questões e outras se-
mtlhantes que nós chamamos pingos de cera, porque a cera não é nossa, 
que têm levado o país ao abismo em que nos vemos; todos os anos na lei 
do orçamento se introduzem milhões de pingos de cera que aumentam 
a despesa pública extraordinariamente. :Nestas questões e noutras desta 
ordem é que nós devemos mostrar que fazemos parte de uma Câmara po-
pular e liberal que representa os interesses públicos, que não devemos 
abrir os cordões da bolsa do povo sem necessidade reconhecida." 

São raros os casos de concurso para o serviço público na época. O 
Pe. Resende mostra-se precursor daquilo que se chamou depois "siste-
ma do mérito". A Câmara aprova em princípio a criação de dois luga-
res. É surpreendente o número de colunas dos Anais ocupadas com a 
discus~ão, pelos mais altos representantes da nação sobre a admi5são de 
dois contínuos. 

360 



50/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Em discussão o artigo 3.0 da lei ânua da fixação das forças de terra, 
autorizando o Governo a destacar até 4.000 praças da Guarda Na-
cional. 

Indaga do ministro da Guerra, Manuel Felizardo, se está contando 
com a aditamento da Guarda Nacional que compreende cerca de 5.000 
homens. Em vista da resposta afirmativa, indaga como classifica a 
guarda da fronteira, cuja criação está em curso no Senado. O ministro 
entende que ela se inclui na Guarda Nacional. Admira-se que o minis-
tro pedisse tão pouca força: 

"Por mim declaro que vim disposto a dar ao Governo 
muita força, não, muitíssima força, cem mil homens; [... ] 
porque desde que esses nossos liberais por excelência querem 
incendiar o país por toda a parte, desde que os nossos negrei-
ros nos querem comprometer com uma nação poderosa, desde 
que os nossos limítrofes procuram comprometer o país aos 
nossos vizinhos do sul, entendo que o Governo deve estar ar-
mado para fazer face a tudo isto." 

Referindo-se a Pernambuco: 

"Eu creio que nos cinco anos de eterna recordação se de-
sorganizou inteiramente a Guarda Nacional; não sei se foi o 
mesmo em todo o Império; mas em Pernambuco ela não exis-
te. Há indivíduos que se reúnem, não debaixo de seus co-
mandantes, mas debaixo <lo comando de outros indivíduos; 
assim foi que eles se prestaram no dia 2 de fevereiro, assim é 
que eles se têm prestado no interior, porque os cinco anos 
tiveram a habilidade de desorganizar a Guarda Nacional de 
tal maneira que nem esse tiranete que lá esteve por três anos, 
e que nomeou quem quis, por fim não pôde verificar a re-
união do corpo de guardas nacionais." 

Julga generalizada a desorganização da Guarda Nacional: 

"Eu entendo portanto que a questão não está no nome: 
tanto faz chamar-se milícias auxiliares ou Guarda Nacional; a 
questão é a mesma, contanto que a organização seja boa, e 
então o Governo poderá contar com ela." 

11 de fevereiro de 1850, t. 1, p. 517-518. 
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N.&C. 

O artigo 39 foi aprovado.  
2 de fevereiro é a data do rompimento da revolução chamada Prai- 

eira, em Pernambuco, a última da monarquia. Nela não tomou parte 
o Pe. Venâncio, veterano de 1817. O presidente da província que gover-
nou três anos (1845-1848) foi Antônio Pinto Chichorro da Gama. Sob 
ele rompeu a revolta. Três presidentes sucederam-se em 1848; Pires da 
l\fota, Costa Pinto e Herculano Ferreira Pena. Finalmente Manuel Viei-
ra Tosta (marquês de Muritiba), apoiado na Guarda Nacional e na 
marinha, dominou o movimento. Uma força do exército sob o coman-
do do barão da Vitória assegurou a ordem. Tanto Pena como Tosta e o 
barão da Vitória estavam na Câmara como deputados e prestaram im-
portantes depoimentos sobre o movimento. 

50/9 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Opõe-se ao art. 7.0 aditivo à lei de fixação das forças de terra: 

"O que se diz é - fica o Governo autorizado a refor-
mar a corporação eclesiástica do exército; - e como não se 
diz mais coisa alguma, o Governo terá de reformá-Ia como 
se reformou a repartição de saúde. Se passar a idéia, eu des-
de já pedirei para mim o lugar de capelão-mor, acumulando 
a freguesia de Santo Antônio, residindo eu em Pernambuco, 
porque não tem nada que fazer aqui na Corte o capelão-
mor." 

Passa a criticar o corpo de capelães do exército. Só conheceu um 
pronto para marchar. Os demais sempre se esquivavam: 

"Marcham os corpos, fazem-se matar por aí ao fogo às 
vezes sem socorro médico e quase sem socorro espiritual. 
[... ] Não achei também boa esta reforma do corpo ecle-
siástico no sentido em que prevejo ela há de se realizar: eu 
portanto voto contra ela." 

11 de fevereiro de 1850, t. 1, p. 518-519. 

N.&C. 

"O capelães são considerados com direito às mesmas gratificações de 
que gozam os primeiros e segundos cirurgiões do corpo de saúde, ficando 
o Governo autorizado para reformar a repartição eclesiástica do exér-
cito." 
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Sempre se pusera em dúvida a legalidade da investidura do cape-
lão-mor do exército por D. Pedro I na pessoa do Pe. Renato Boiret. 
O Pe. Venâncio teme a criação de uma sinecura e ironicamente se can-
didata ao lugar. 

50/10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Concorda com a emenda relativa às atribuições do recrutamento. 

Clama-se muito contra o recrutamento, mas ninguém 
apresenta uma lei que cumpra as exigências da Constituição. 
A razão é porque se diz que os brasileiros não têm tendên-
cias militares: "É um aforismo errado: a prova é que esta-
mos sempre em movimento de guerra: portanto há muita ten-
dência para a guerra no espírito brasileiro; se não querem 
servir no exército, partilham nisto a sorte ele todos os povos 
do mundo; na Europa nenhum há que não apresente esta 
indisposição. Se a Rússia apresenta essas massas enormes, es-
ses milhões de soldados, não é porque os russos queiram ir vo· 
luntariamente servir no exército; mas a sua organização po-
lítica e a vontade de ferro do autocrata os arrasta; na beli-
cosa França essas enormes massas de soldados que se apresen-
tam não são de voluntários, e nós somos como todos esses. 
Eu sei que no Brasil há muito mais tendências para os em· 
pregos públicos, e nós concorremos para esta mania de empre-
gos, criando-os não porque as necessidades públicas o exi-
jam, mas para acomodar alguém que está desempregado." 

Continua a insistir na idéia da tendência do brasileiro a buscar em-
prego no funcionalismo civil: 

"Antigamente as parteiras iam mostrar as crianças à lua 
para pedirem a sua proteção, a fim de que as crianças me-
drassem e fossem felizes; hoje quando nasce uma, seus pais 
vão logo mostrá-la à alfândega, ao consulado, à tesouraria, 
a fim de pedirem que reservem um cantinho para essa crian-
ça, que a protejam e a façam feliz e bem fadada." É impe• 
rioso aplicar a Constituição segundo a qual todos os bra-
sileiros são obrigados a pegar em armas. Infrigimos a Cons-
tituição multiplicando as isenções: "Acontece muitas vezes 
que uma família que tem 10 ou 12 rapagões capazes de car-
regar esta Casa às costas, não dá um para o exército. O 
meio qual era? esta palavra odiosa que vai ofender os fada-
dos pelas repartições públicas, mas que lisonjeará muito a 
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opinião pública; a conscnçao, que distribua regularmente por 
todo este tributo de sangue; esta é a minha opinião. Esses 
que têm sido ao nascer fadados pelas repartições públicas e 
que se reputam azados, ou não querem prestar-se ao serviço 
do exérctio, que apresentem, que paguem a quem queira ser-
vir por eles; contribuam com seu tributo de sangue para o 
serviço do país; não queiram gozar das vantagens da socieda-
de quando outros carregam com os mais pesados ônus. É 
preciso moralizar essa gente chamada - vadios - fazendo to-
mar amor ao trabalho, chamá-los ao serviço da indústria, dos 
arsenais. 

Contesta tese segundo a qual as populações do norte estão mais 
dispostas às desordens e rebeliões porque, sendo pobres, não têm nada 
a perder. 

Também as populações do sul, com "suas plantações e 
sua milharada", são arrastadas às revoluções atraídas pelas 
promessas ilusórias dos demagogos. Deve-se recrutar entre es-
sa gente dada à vadiação, porém "não quero que só eles se-
jam recrutados; porque também não são em regra os melho-
res soldados. Homens moralizados, que têm um família, que 
têm parentes, que têm relações que fazem honra, são me-
lhores soldados do que os outros." Os comandantes quei-
xam-se dos cadetes. A emenda não é odiosa, de vez que: "É 
a Constituição que determina que todos os cidadãos são obri-
gados a pegar em armas para a defesa do país. Essa gente 
desgraçada chamada vadios não deixa de servir utilmente; 
são os que se prestam aos serviços de comboeiros, são condu-
tores, que os economistas chamam gente muito útil." É uma 
crueldade porém que os que vêm vender na cidade os pro-
dutos de suas pobres lavouras sejam recrutados, "metidos em 
uma prisão, seus cavalos abandonados, suas cargas saquea-
das", melhor é recrutar aqueles vadios que são pegados de ar· 
mas na mão: "aquele que abandonou seus pais, a sua famí· 
lia para vir servir debaixo das ordens de um caudilho, para 
derramar o sangue de seus irmãos, muito melhor pode servir 
nas fileiras do exército." 

Volta a insistir na posição que assumira quanto aos capelães do 
exército: 

"Voto pelo artigo aditivo no que toca às graduações dos 
capelães, e voto contra a segunda parte a respeito da reforma 
da repartição eclesiástica do exército." 
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E sugere a idéia de igualar o soldo dos capelães das fortalezas ao 
dos capelães dos corpos: 

"Quando antigamente se falava na minha província na 
ida de uma embarcação para a Ilha Fernando de Noronha, 
três meses antes não se achava um clérigo para ir; porque 
todos quantos se supunham no caso de serem mandados, de-
sapareciam, sumiam-se, visto como eram muito insignifican-
tes para se sujeitar a uma vida isolada, sujeitos aos caprichos 
de comandantes pouco ilustrados e muito brutais. Agora há 
quem queira ir como capelão para Fernando de Noronha, por-
que goza de várias vantagens que antes não se davam." 

11 de fevereiro de 1850, t. I, p. 521-522. 
N.&C. 

Em discussão um artigo aditivo à lei de fixação das forças de terra 
apresentado por Francisco de Paula Batista: "O recrutamento será feito 
de modo que cada uma das províncias contribua com um número de re-
crutas proporcional à sua população livre. A população de cada uma 
das províncias será calculada anualmente, segundo as qualificações que 
servem de base à eleição para eleitores e deputados." Os cadetes, a que 
se refere o Pe. Venâncio, eram soldados privilegiados, filhos de oficiais 
ou de condecorados, resíduos dos privilégios da velha nobreza. Votaram a 
favor do recrutamento proporcional apenas 18 deputados (Anais, 1, 536). 

50/11 FRANCISCO ALVES DE MENDONÇA 

A propósito da concessão de verba extraordinária para combater a 
epidemia de febre amarela, defende o bispo do Rio de Janeiro dos 
ataques do deputado José Martins da Cruz Jobim, do Rio Grande do 
Sul. Segundo este, o bispo citado ainda com jurisdição no Rio Grande, 
autorizara um padre francês naturalizado, vigúrio da vila de S. Borja, 
"para curar" . 

"Poderá o Sr. bispo dispensar das leis canônicas? Faria 
por ventura uma concessão estranha às suas atribuições ui· 
trapassando os poderes de que é revestido pela Igreja? [ ... ] 

Ninguém contesta a proibição de curar, imposta pelos 
cânones recebidos no nosso país: dispensar nesse impedi· 
mento é onde chega a autoridade episcopal, e é o que fez o 
Sr. bispo-conde [ ... ] 

S.Ex.ª Revma. [... ] teve diante de si motivos mui pon-
derosos decerto para fazer a concessão que tanto irritou o 
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nobre deputado. [ ... ] Levantou apenas um impedimento ca· 
nôníco." O padre aludido adota a homeopatia. "Será filha 
da ígn'Jráncía ou da impmtura? [... ] Como se repetem to-
dos o~ dias os anúncios de boticas, de curas feitas pela ho-
meopatia? [ ...] Em que é iníqua e ilegal esta licença?'' 

A PauJa Cândido que sustentava o privilégio do dip~oma responde: 

"O Sr. bispo não deu pergaminho, não deu carta ou di-
ploma de doutor: quis socorrer por este meio os desvalidos, 
porque médicos há que não vão com muita de,·oção à casa 
do pobre." 

Em aparte diz PauJa Cândido: 

"Talvez mais do que os srs. padres". 

Ao que respande o orador: 

"Pode ser verdade em algum caso. [ ...] Não duvido que 
alguns haja omissos e menos caridows. [...] É certo que mé· 
dicos há que nem olham para os enfermos. Ainda hoje um 
nosso colega me contou que alguns tomam o pulso com o 
bastão, com medo da febre amarela." 

12 de fevereiro de 1850, t. I, p. 545. 
N. &:C. 

A febre amarela apareceu o Rio de Janciro em 1849 e transformou. 
se num flagelo periódico até a campanha de Osva~do Cruz, já na Re-
pública. 

Francisco de Paula Cândido, um dos maiores nomes da Medicina 
brasileira, era inimigo acérrimo da homeopatia, como quase toda a fa. 
culdade de Medicina. O bispo-conde era D. Manuel do Monte Rodri-
gues de Araújo, conde de Irajá. O pároco de São Borja era o padre fran-
cês João Pedro Gay, autor de valiosos trabalhos históricos e filológicos. 
Esta aliás seria a última intervenção do Pe. Francisco Alves de Mendon-
ça, que morreria, ao que parece de febre amarela, exatamente dois me-
i-:es depois, a 12 de abril (Anais, II, 305). O Pe. :\lendonça era depu-
tado da oposição, aliás muito pouco representada na Câmara. Na ses-
s;:io de 16 de abril, o deputado oposicionista Sousa Franco pedirá um 
suplente: "o nosso honrado colega, o Sr. Padre Mendonça, deixou-nos 
a saudade da sua perda: não quererá a Cftmara que se supra o lugar 
dC'sse honrado deputado? Não quererá a Câmara que a falta desse 
uosso digno colega seja suprida por um membro da oposição, que ao me· 
nos nos venha lembrar o nosso falecido colega? [ ... ]" 
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50/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"A Câmara tem mostrado tão grande bom-senso na vo-
tação do orçamento do Império, que estou com medo que ela 
caia desse bom-senso votando contra as emendas que tenho de 
propor. Eu apresentei à Cámara um requerimento do cabi-
do de Pernambuco, pedindo aumento das côngruas e a ilus-
tre Comissão até hoje não tem julgado oportuno apresentar 
seu parecer a respeito. A catedral de Pernambuco é das do 
Império a que menos vencimentos tem; o tesouro gasta com 
ela 10:000$, quando gasta com a do :Maranhão 20, com a do 
Pará 19, com a da Bahia 15, etc. [... ]na de Pernambuco, o 
deão tem 550$, as dignidades 700$ e os cônegos 600$; e a 
do Pará tem de mais a mais uma trovoada de empregados 
extraordinários. [... ] Eu queria portanto apresentar à Câ-
mara uma emenda igualando os vencimentos dos cônegos da 
catedral de Pernambuco à do Maranhão; mas estou com me-
do, como já disse, do bom-senso da Câmara, que tem rejei-
tado todo o aumento da despesa" [ ... ] 

Propõe ainda que se aumentem os vencimentos dos coadjutores para 
200$000, e os párocos continuem com seus 400$000. 

"Se pertence ao Governo Geral, se a nação chama a 
si o padroado da Igreja, se se torna sua protetora, não sei 
qual é a razão por que pagando pelos cofres públicos às 
catedrais e párocos, deixa para os cofres provinciais os vi· 
gários gerais, provisores, fábrica e guisamento das igrejas. 
matrizes. Na minha opinião se a Assembléia Geral tem de 
mandar consignações às províncias, eu achava melhor que 
chamasse a si as despesas gerais que estão a cargo delas. Se 
o culto público é da pretensão do Governo Geral, é neces-
sário que pague o Governo não só aos párocos como aos vi· 
gárics gerais, provisores, à fábrica, e guisamento da igreja, 
o que, se é uma ninharia para os cofres gerais, é um gra· 
vame para os provinciais. 

Propõe 200$ aos coadjutores, metade dos párocos (os párocos têm 
400$ rs. e os coadjutores 100$). 

15 de fevereiro de 1850, t. I, p. 563. 

A proposta de emenda se inseria na discussão do orçamento do 
Império, o qual passa em 3.ª discussão "com as emendas aprovadas" 
(Anais, I, 563). 
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50/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[...] "Não sei se o Conselho Supremo Militar forma um 
poder separado no Estado; saí induzido a esta dúvida pelas 
resoluções do Conselho que dizem - Manda S.M. o impera-
rador pelo Supremo Conselho Militar - não sei que as 
vontades do imperador tenham outro meio de execução senão 
o Ministério. O Ministério é responsável por todos os atos 
que partem da Coroa, que é o chefe do Poder Executivo. 
No nosso sistema o Supremo Conselho Militar não é respon-
sável pelos atos da Coroa ou do Poder Executivo; esta atri-
buição está em contradição com o nosso sistema. Ou o Mi-
nistério responde pela execução <los atos do Governo, ou não 
responde; se responde então deve-se dizer - em resolução de 
consulta do Supremo Conselho Militar manda S. M. o im-
perador pelo Ministério da Guerra, etc., etc. - Me parece 
isto mais curial porque estes atos não vêm referendados pelo 
Ministério." 

O Governo precisa propor a reforma do regimento do Conselho re-
ferido para adaptá-lo ao regime representativo. Apresenta emenda neste 
sentido. 

Critica ainda a falta de clareza na organização do corpo de saúde 
do exercito. Também apresenta emenda a respeito. Examinando o ba-
lanço do exército censura a forma englobada como foi feito, que re-
sultou em favorecer o Rio Grande do Sul, onde "tudo está montado em 
grande c:scala." 

21 de fevereiro de 1850, t. I, p. 646 . 
N.&C. 

A observação do Pe. Resende é procedente. A legislação a respeito 
<la jU5tiça militar no Império era "heterogênea, fragmentária e casuís· 
tica" (S9). 

Procurou-se elaborar um código de justiça militar que não chegou 
a ser aprovado. O Conselho Supremo Militar acumulava as funções de 
Sur,remo Con~elho com as do Supremo Tribunal. No primeiro tinha 
amplas funções sobre tudo que respeitava exército e marinha. No ~e· 
gundo tinha funções limitadas ao conhecimento dos processos dos C(in-
~elhos de Guerra para julgá-los em 2.ª instância. Quando funcionava na 
primeira função tinha nove conselheiros de guerra e três vogais. Quando 

(59) ESMERALDINO BANDEIRA. "A Justiça Militar". Anais da Primeira Can· 
gressa de História Nacional. Vol. III, Rio, 1916, p. 372. 
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na segunda, agregavam-se a este colégio mais três juízes togados, mem-
bros da Relação do distrito, e que relatavam os feitos. As fórmulas usa-
das nas decisões e sentenças eram, na maior parte, obsoletas, conservando 
as expressões do tempo em que a justiça era feita sempre em nome do 
soberano. 

50/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão do orçamento do Ministério da Guerra, manifesta-se 
contra a existência, no hospital militar da Corte, de cirurgiões não per-
tencentes ao corpo de saúde. 

Foram criados quando não havia esse corpo. 

"Criar-se um corpo de saúde, montado em grande escala, 
para ter-se de mais a mais cirurgiões civis nos hospitais é o 
que não compreendo." 

E conclui: 

"Estamos com um estado financeiro lastimoso; queremos 
seguir um sistema de economia, e que todos os dias se aumen-
tam as despesas com novas coisas, e é o que não entendo." 

22 de fevereiro de 1850, t. I, p. 656-658. 
N.&C. 

Volta a insistir na mesma idéia. Não vê por que tendo-se criado 
hospitais nos regimentos (regimentais), se pretende agora criar hospi-
tais gerais." Convinha mais que se propusesse um corpo de homens in-
dustriados em tomar feridas, porque ouço dizer que a maior mortandade 
que resulta das batalhas provém da falta de homens que imediatamente 
tomem as feridas, porque enquanto acode-se a uns, outros esvaem-se em 
sangue e morrem" (ver intervenção seguinte) . 

50/15 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão do orçamento relativo ao Ministério da Guerra: 

"Quando se aboliram os hospitais gerais, alegou-se mais 
que nos hospitais regimentais seriam os enfermos melhor 
tratados pelos seus camaradas, conhecidos, etc., enfim abo-
liram os hospitais gerais e criaram-se hospitais regimentais 
como mais econômicos e como mais úteis para os enfermos; 
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isso não dependesse do interesse que se achasse em levá-lo 
ou não à casa da moeda, ou fazê-lo sair para o mercado eu-
ropeu." 

2 de março de 1850, t. II, p. 22. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 10 do orçamento da receita do Império. O 
art. 10 é rejeitado, sendo aprovada a emenda da Comissão (Anais, II 
35). 

50/17 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Protesta contra a votação dos artigos aditivos ao orçamento. Nota 
a ausência dos ministros responsáveis pelas despesas propostas. 

"É um verdadeiro assalto à Câmara porque não é possí-
vel que esta multidão de emendas não impressas possa ser 
devidamente discutida. Declaro que estou inabilitado para 
votar. Hei de retirar-me da Casa na ocasião da votação. Mas 
há uma contra a qual não posso deixar de pronunciar-me. 
É aquela que autoriza o Governo a reformar a Capela Im-
perial, aumentando ou diminuindo o número de emprega-
dos, contanto que não exceda a quantia votada. Não sei se 
a Câmara é competente para tomar esta deliberação; não sei 
se a Câmara faz uma invasão ou autoriza o Governo a fa-
zê·la em matéria que depende também de outro poder. A 
catedral é fundada sobre bulas pontifícias." 

O visconde de Baependi declara que a reforma se fará com audiên-
cia da autoridade eclesiástica e solicitará licença da Santa Sé. A ele 
responde o Pe. Venâncio: 

"O Sr. bispo diocesano não há de ajudar ao Governo 
em coisas que vão contrariar bulas pontifícias [ ... ]" 

E contrário às criações de bispado e divisões sem licença do Papa. 

"Não fui eu que fiz as concordatas, não fui eu que im-
petrei as bulas e não é minha culpa se tal é o estado atual 
da disciplina, nem pretendo criar uma nova." 

Conclui protestando 

"contra a continuação deste v1c10 de aproveitar a terceira 
discussão da lei para se oferecer um horror de emendas que 
aumentam a despesa em 400 a 500:000$000," 
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e repudiando as comparações odiosas entre o exército e a marinha: 

"A fidelidade do exército está à prova de bomba; ele tem 
dado provas de sua fidelidade, de sua paciência, de sua re-
signação e de seus sofrimentos. Eu não estou em dúvida so-
bre a fidelidade da marinha; tem ela sido fidelíssima." 

4 de março de 1850, t. II, p. 36-37. 

A Capela Real, depois Imperial, fora estabelecida no Rio de Ja-
neiro em 1808 por alvará rc'."gio com aprovação a posteriori da Santa Sé. 
Mantinha-se com uma contribuição descontada de todas as côngruas. 

50/18 MANUEL JúLIO DE ~1IRA~DA 

Como membro da Comissão de Negócios Eclesiásticos não pode dei-
xar de emitir sua opinião a respeito da emenda relativa à Capela Im-
perial. Começa exaltando a atitude do nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro na sua defesa das regalias do poder eclesiástico. Nunca pensara 
que a reforma dos empregados da Capela Imperial fosse feita sem ser 
ouvida a autoridade eclesiástica: 

"Se para a criação e aumento dos empregados da cate-
dral do Rio de Janeiro foi preciso uma bula, é claro que 
uma igual autorização se tem de pedir para diminuir o seu 
número." 

Obviamente refere-se aos beneficiados colados, de vez que o núme· 
ro dos outros pode ser alterado pelo Governo. Chama a atenção para a 
~ituação das outras catedrais do Império, cujos empregados 

"não podem subsistir com as côngruas que percebem." Re-
duziram o número dos empregados dessas catedrais mas não 
melhoraram as côngruas dos que ficaram: "A catedral do 
Pará tem 70 e tantos empregados, entretanto que a de Ma-
riana apenas tem trinta, número muito insuficiente para o de-
sempenho de suas funções; em algumas catedrais há uns se-
gundos cônegos que podem mui bem ser abolidos: o culto 
público deve ser praticado com todo esp1endor, mas o número 
dos empregados deve ser reduzido ao indispensável para que 
possam ser mais bem consultados os interesses dos que se jul-
garem precisos." 

Revela sua intenção de enviar emenda em favor de todas as cate-
drais do Império. 

4 de março de 1850, t. II, p. 42. 



N.&C. 

O deputado pelo Rio de Janeiro a que se refere é D. Manuel de 
Assis Mascarenhas. A intervenção do Pe. Miranda é um depoimento 
interessante sobre a situação da Igreja imperial que, só no Pará, desti-
nava 70 cônegos e segundos cônegos para o "esplendor do culto" to-
dos eles dependendo das côngruas imperiais. Enquanto isto, as ordens 
religiosas faziam suas silenciosas incursões pelo sertão, criando vilas e al-
deamentos de índios. A emenda autorizava o Governo a reformar a Ca-
pela Imperial e não fazia referência à autoridade eclesiástica. A emen-
da foi aprovada, com o acréscimo das palavras "de acordo com a com-
petente autoridade eclesiástica" (Anais, II, 167-182). 

50/19 JOÃO JOSÉ VIEIRA RAMALHO 

Assina, com outros deputados, uma emenda aditiva à lei do orça-
mento: 

"Fica o Governo autorizado para vender o próprio nacio. 
nal, denominado chácara da Glória, na cidade de S. Paulo, 
e a fazenda do colégio dos extintos jesuítas na freguesia de 
Ãraçariguama da dita província." 

5 de março de 1850, t. II, p. 50-51. 
N.&C. 

A freguesia de Araçariguama era chamada aldeia da capela. Depen-
dia do colégio de São Paulo e fora dele o último superior o Pe. José Mar-
tins, S.J ., natural de Lisboa. Foi deportado, por ordem de Pombal, a 
16 de março de 1760 (6º). 

50/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre o projeto-de-lei de provincialização das notas, diz que a ri-
queza e as finanças são o nervo do Estado e, dividindo-as, o Estado se 
debilita. 

"Este não é um bom meio de acabar com as falsifica-
ções; era preciso ir acabando com a moeda-papel e introduzin-
do a metálica, através do restabelecimento dos impostos com 
aplicação especial" [ ... ] 

(60) Pe. ARISTIDES GREVE, S.J.: Subsidias para a história da restauração da 
Companhia de jesus no Brasil. São Paulo, 1942, p. 97. 
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Lamenta a «."'!>~ da qmenma do papd-moeda. O mrim~:tro de-
d.aT(()IU que n pmji:w i.ó de\·e K1.. :íllrJJro'i'aidr.; ~e tam:.héan pa'l>~em medidas 
r.rnlllpllfmtmt<o>Jr'~~- E.itai deveriam, poii, roa~tar do texto do projeto. 

"As neres'!õidad5 do roméircS.·o farao roan que ~ __ .] sm'jam 
banem especiais [ ... ] S.t i~u, 1_frer de verificar-se viião a rer-
maii aédíto na praça a.s ktras de~>ts particulares". O dinhei-
ro do Gm"erno ~ depreciará. 

Tua sua pmíção política, já agora Cnncamente romen-adora, de 
~poío ao :llíní!itério: 

"Não i: de agora que conbe~o os Srs. DUDJStros atuais. 
Conheço-o~ de muitos anos, sou seu amigo, tenho neles a con-
fian? e até meus princípios políticos me arrastam para eles." 

M3s teme votar uma lei que pode :ser mal aplicada por outros.  
O Parlamento autorizou o Go\•erno a fazer tudo. Teme o excesso de  

"Se foram localizadas todas as moedas. faltará ao pais o 
meio árculante geral." 

9 de março de 1850, t. II, p. ll1-H1:. 
N.&:C. 

O projeto-de-lei que decreta nula a provincialização das notas viera 
do Senado. 

Art. 19 - O Governo é autorizado para subsútuir algumas ou to-
das as dasse.s de valores do papel, que atualmente sen·em de meio circu-
lante, por notas de giro limitado, as quais terão curso forçado somente 
dentro dos distritos que forem marcados pelo mesmo Governo. As no-
tas de um não serão recebidas nas estações públicas de outro distrüo. 

Art. 2? - Os mesmos prazos para efetuar a substituição de que trata 
o artigo antecedente serão determinados pelo Governo, o q!.lal é tam-
f>l-m autorizado para póir em execução as disposições da lei de 6 de ou-
tubro de 1835, e quaisquer outras providências que parecerem conve-
níet.tes para realizar a referida substituição. 

Art. 39 - Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, poderá ser au-
mentada a soma de papel circulante no Império, ainda mesmo tempora-
riamente. 

Art. 4? - Ficam revogadas as leis e disposições em contrário. Paço 
do Senado, 16 de fevereiro de 1850. Barão do Monte Santo, presidente -
José da Silva Mafra, J<i-secretário - Manuel dos Santos Martins Valas-
•1ues, 2'?-secretário. 



Foi aprovado e enviado ao Executivo, transformando-se na lei n9 552, 
de 31 de maio úe 1850, referendada por Rodrigues Torres, visconde de 
Itaboraí, ministro da Fazenda. 

50/21 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra a lei da provincialização da moeda. Passou a lei que :mtoriza 
o Governo, quando houver uma diferença entre a receita e a despesa, 
a supri-la por meio da emissão de apólices. 

Que é a emissão de apólices? É a criação de uma dívirla 
pela qual paga o Governo todos os anos um jul'O dado. Se 
o orçamento atual já tem um déficit, como chegará a renda, 
aumentando-se o juro dessas novas apólices? Será necessári<t 
uma operação de crédito para substituir as notas <le 1$ e 2$ 
por metal de prata. São empréstimos. Os emprlstimos au-
mentam a dívida pública no capital e no juro, e o défic:.:it cre&-
cerá nesta proporção. 

Prefere a queima do papel. 

Se o objeto da lei é impedir a falsificação, não o atingi-
rá. A impunidade reinante permite a moeda falsa. 

Vota por que a lei passe a segunda discussão para receber emendas. 

9 de março de 1850, t. II, p. ll9. 

O projeto é aprovado (Anais, II, 119). 

50/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contrário à dispensa de exames de matérias preparatórias (vesti-
bulares) para os bacharéis em letras pelo Liceu da Bahia. No Ato Adi-
cional não há autorização às províncias para a concessão do grau de ba-
charéis em letras. Mas, concedido esse título, não crê que eles estejam 
no caso de serem admitidos nos cursos superiores sem exame. 

II de março de 1850, t. II, p. 121. 
N.&C. 

O n.0 II do art. 10 do Ato Adicional atribuía às Assembléias Legis-
lativas legislar "sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a 
promovê-la, não compreendendo as faculdades de Medicina, os cursos 
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jurídicos, academias atualmente existentes e outros quaisquer estabele-
cimentos de instrução que para o futuro forem criados por lei geral". 

Interpretando da maneira ampla este artigo, a Bahia criou em seu 
liceu o bacharelado em letras, lei provincial n.0 33, de 9 de março de 
1836 (61) . 

Justiniano José da Rocha, professor do Colégio Pedro II, alegando 
que já havia no Rio um colégio autorizado a conferir o grau de ba-
charel em letras, o Colégio Pedro II, não tinha ânimo para opor-se à 
extensão dessa regalia à Bahia. Mas quer saber qual o currículo do 
curso, que não consta da proposta. 

A matéria passa a segunda discussão. 
É aprovada a proposta a 22 de abril, estendida a dispensa aos di-

plomados pelos liceus de Minas, S. Paulo, Bahia, Pará, Ceará, Rio Gran-
de do Norte e Maranhão. 

Mas a 23 a Câmara decide que não passe à terceira discussão. 

50/23 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Lê o discurso pronunciado perante o imperador pela passagem do 
aniversário de sua aclamação, 7 de abril, como orador da delegação da 
Câmara dos Deputados, que começa com as palavras: 

"Senhor. O dia 7 de abril tem sido sempre um dia me-
morável, de júbilo e entusiasmo para os brasileiros, porque 
marca a época em que o glorioso e imortal fundador do Im-
pério de Santa Cruz, por um gesto de sua livre e espontânea 
vontade, depositou sobre a cabeça augusta de V. M. Imperial 
todos os direitos, todos os poderes majestáticos que pela Cons.-
tituição lhe haviam sido conferidos." 

Seguem-se os protestos de apoio e gratidão a D. Pedro II. 

9 de abril de 1850, t. II, p. 233. 
N.&C. 

Não deixa de ser significativo que o antigo exaltado de 1817, quase 
"cassado" por seu republicanismo, refira-se nesses termos a D. Pedro I 
e, especialmente, negue o caráter revolucionário do 7 de abril, referin· 
do-se à abdicação como ato de "livre e espontânea vontade" do sobe-
rano. 

(61) GELASIO DE ABREU FARIAS e FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENE-
ZES. Memória históriea do ensino secundário oficial na Bahia durante o primeiro 
século, 1837-1937. Bahia, 1937, p. 15. 



50/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Lastima a falta da oposição: 

"[...] senti que na Câmara não houvesse ou não fosse 
mais numerosa a nobre oposição, porque entendo que é um 
elemento necessário nos parlamentos (apoiados); por isto, vo-
tando contra o parecer, estou muito longe de ser levado por 
estas reações de partido". 

Vota contra a convocação do suplente do deputado Luís Soares de 
Gouveia Horta, ausente por doença, a não ser que se convoquem também 
os suplentes de todos os deputados que se têm ausentado com pavor da 
epidemia da febre amarela. Tanto o Senado quanto a Câmara têm dei-
xado de funcionar várias vezes por falta de número, havendo necessida-
de urgente de votação de leis inclusive do orçamento. 

15 de abril de 1850, t. II, p. 326. 

N.&C. 

Muitos deputados se tinham afastado da Corte por medo da epide-
mia. Constava porém que o deputado Horta sofria "de um estado de 
alienação mental ou defeito de inteligência." Pe. Venâncio julga uma 
falta de eqüidade convocar o suplente do deputado Horta e não os su-
plentes dos outros deputados, como Carneiro de Campos, que tinham fu-
gido para suas províncias. A convocação foi rejeitada. A mesma questão 
surgiria na sessão de 28 de maio, a propósito da ausência do Pe. Júlio 
de Miranda, que se retirara para Minas (A nais, III, 226). 

50/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre o projeto que dá algumas providências sobre o teatro de São 
Pedro de Alcântara: Trata-se de uma despesa útil, mas não urgente. 
Pede que se tomem contas à administração do teatro. 

"Nós temos necessidade mais de viver, do que de viver 
em prazer, de viver muito comodamente, porque esta se-
gunda parte da existência é sempre na suposição da primeira. 
Necessita o país de muitos melhoramentos, de muitos estabe-
lecimentos; no entanto a Assembléia não pode decretá-los por 
falta de meios. Eu leio atualmente nos jornais que a alfânde-
ga rende por dia 10, 12:000$ somente, coisa extraordinária, no 
Rio de Janeiro! Se o estado pois do país faz com que tão di-
minuto seja o rendimento público, como vai a Assembléia de-
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cretar uma despesa que, em minha opinião, pode ser útil, 
ITias não urgente. 

O teatro de 5. Pedro de Alcán tara tem quatro loterias; 
dizem que estas loterias rendem quarenta e tantos contos, mas 
que isto não chega para as despesas do teatro; os empresá-
rios estão alcançados em oitenta e tantos contos. Ora, se isto 
é assim, como é que as Comissões, querendo auxiliar o tea-
tro, retiram estas loterias? Retiram porque manda-se c01i-er as 
loterias para pagar atrasados e o auxílio que se decreta no 
an. 19 não compensa a falta de loterias. De duas uma, ou 
se hão de dar loterias acumulativas para um e outro fim, para 
auxiliar o teatro e para pagar atrasados, ou então melhor é 
não dar nenhuma, porque vai tudo cm pura perda. 

O Governo, em razão deste auxílio, fica com o direito de 
ter ingerência no teatro. Melhor é que o Governo governe o 
menos possível nestas casas particulares; que se ocupe de go-
vernar o país, que tanto lhe há de dar que entreter; não se 
ocupe de tudo quanto há do teatro de S. Pedro, de S. Ja-
nuário e outros. O estado político do país entretém a atenção 
do Governo de maneira que falta tempo" [ ...] . 

14 de abril de 1850, t. 11, p. 349-351. 

N.&C. 

O projeto é aprovado em 2.ª discussão, com aditivos (Anais II, 365). 

50/26 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Nota um certo indiferentismo 

"que dizem que é sintoma de febre amarela", 

em apoiar a ação enérgica das autoridades contra os atos de insubordi· 
nação e rebeliões no sul, a insubordinação de um oficial. 

"Em Pernambuco, a energia, a perseverança, a atividade 
do presidente, a coragem, a fidelidade e o sofrimento das 
tropas, bateram os rebeldes em todos os seus esconderijos e 
fortes acantonamentos: sem recursos, os chefes apareceram, 
apresentaram-se em uma espécie de cantão suíço, onde es-
tiveram como em suas ca~as, livres; como se por ventura no 
meio de seus triunfos, de sua glória, tivessem de apresentar 
a sua espada ao trono imperial! A Câmara também fica indi-
ferentíssima, deixa passar tudo isto desapercebidamente! [ ... ] 
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"Eu Sr. presidente, levado destas impressões, vendo que 
pelos últimos acontecimentos se quis diminuir alguma coisa 
à glória do exército brasileiro (não apoiados), fazendo dimi-
nuir o grandíssimo resultado de seus trabalhos, de seus triun· 
fos, tomei a deliberação de remeter à mesa uma indicação." 

Propõe uma moção de aplausos pela atuação de Honório Hermeto 
Carneiro Leão (depois marquês de Paraná) e José Joaquim Coelho 
(depois barão da Vitória) na debelação da revolução Praieira em Per-
nambuco. 

19 de abril de 1850, t. II, p. 377. 
N.&C. 

Carneiro Leão era então presidente da Província de Pernambuco.  
A moção vai à Comissão de Constituição.  
A 11 de maio o Pe. Venâncio declara: "Visto que a nobre Comis- 

são de Constituição e Poderes, em sua sabedoria, não quer dar parecei 
sobre a indicação que há três semanas mandei à mesa, peço a V. Ex.ª 
ou à Câmara que me permita retirá-la." Foi retirada 

50/27 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe artigo aditivo ao projeto nQ 36/1850, nos seguintes termos: 

"O Governo é igualmente autorizado a reformar os estatu-
tos das academias jurídicas e a pôr logo em execução estas 
reformas". 

"Fui levado a apresentar este artigo aditivo pelas duras 
e tristes verdades mencionadas nesta Casa, quando se tratou 
de fazer admitir nas academias do Império, independente-
mente de exames preparatórios, os bacharéis do Liceu da Ba-
hia. O que se faz nos exames preparatórios de Olinda não se 
tem podido encobrir aos olhos do público. Os abusos são co-
nhecidos. Isto indica que os estatutos daquela academia pre-
cisam ser revistos, precisam de alguma reforma." 

24 de abril de 1850, t. II, p. 453. 
N.&:C. 

O projeto em pauta autorizava o Governo a dar estatutos às es-
colas de Medicina. O artigo aditivo ;;.presentado pelo Pe. Venâncio re-
feria-se às Academias de Direito. Por estranho que pareça, o artigo foi 
aprovado. 

Na discussão que se originou sobre os direitos dos bacharéis em 
letras, os deputados referiam que os exames preparatórios, correspon· 
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dentes aos atuais vestibulares, em Pernambuco, se processavam com abu-
sos escandalosos. Eram prestados na própria faculdade, sendo examina· 
dores os professores do Colégio das Artes, antigo seminário. Mas acon· 
tece que estes professores eram também professores em colégios parti-
culares. Daí a falta d'e imparcialidade. Não havia o problema de ex-
cesso de candidatos. O próprio Pe. Venâncio preparou alunos em la-
tim. Um dos alunos declarou um dia que tivera a promessa de um 
examinador de indicar a ode de Horácio e a passagem de Tito Lívio 
que lhe cairia. Todos os alunos só queriam esses dois autores e traziam 
marcados nos livros os trechos predeterminados para o exame. Um dia 
um examinador resolveu examinar pela Eneida, de Virgílio. Fugiu do 
exame e foi preparar o exame para 15 dias depois. Sabe de um aluno 
aprovado em francês sem saber uma palavra desta língua. Era contrá-
rio a se generalizar esses exames pelas províncias: "era um mal que se 
ia espalhar por todo o Brasil." Melhor seria autorizar o Governo a re-
formar os estatutos dos cursos jurídicos para remediar a esses male:; 

50/28 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito de um projeto concedendo 4 loterias ao conselheiro 
Eustáquio Adolfo de Melo e Matos para a instalação de uma fábrica 
de extrair óleos de substâncias vegetais, requer que sejam concedidas 
duas a José Antônio de Araujo & filhos, de Alagoas, que requerera ante-
riormente favor semelhante. 

Lembra ainda que o Governo tem procedido sem eqüidade no as.. 
sunto. Concedeu a Irineu de Sousa, futuro visconde de Mauá, 300:000$ 
para a siderurgica de Ponta da Areia, além da isenção das matérias-
primas por tantos anos, negando favores semelhantes a estabelecimento 
congênere em Pernambuco. 

24 de abril de 1850, t. II, p. 454. 
N.&C. 

A emenda será votada após o projeto. 
Eustáquio Adolfo de Melo e Matos era antigo diplomata. Servira em 

várias cortes da Europa. 

50/29 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor da organização dos magistrados em entrância regulando 
as promoções e transferências. Se o Governo ficasse de mãos atadas para 
remover um juiz, sofreria o serviço público, sofreria mesmo perigo o 
magistrado. É em benefício deste que a remoção pode ter lugar. O Go-
verno pode abusar. Mas ele tem, pela Constituição, o direito de vigi-

380  



lância. Acha útil que os juízes sejam previamente ouvidos quando não 
resulte inconveniente. Vota também que seja ouvido posteriormente, 
porque daí não resulta inconveniente algum. 

Distingue entre a independência do Poder Judiciário, em seu con-
junto, da independência total dos seus componentes. 

24 de abril de 1850, t. II, p. 460. 
N.&C. 

Foi aprovado, transformando-se em decreto n.0 557, de 26 de junho 
de 1850. 

50/30 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra uma emenda concedendo à fábrica no Maranhão os favores 
de loterias semelhantes às concedidas a uma indústria de extração de 
óleos vegetais promovida por Eustáquio Adolfo de Melo e Matos. A As-
sembléia do Maranhão impôs direitos de importação do sabão de outras 
províncias para proteger essa fábrica. O mesmo fez a de Pernambuco. 
Não é possível acumular favores sobre uma fábrica que aliás não os 
perl..•m. 

26 de abril de 1850, t. II, p. 488. 

N.&C. 

A emenda em favor do Maranhão fora apresentada pelo deputado 
Mendes de Almeida, para uma fábrica de óleos, sabão e estearina, em 
Chavanes (Anais, II, 473) . 

Os favores são rejeitados a 2-V-1850 (Anais, II, 578). 

50/31 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A favor da emenda do Senado à lei do orçamento suprimindo a 
isenção de impostos para sal destinado ao charque do Rio Grande do 
Sul. Não aceita o argumento dos deputados gaúchos de que, 

quando outras fábricas gozam da isenção de direitos sobre 
matérias-primas, o Rio Grande não deve fazer exceção. Mas 
a matéria-prima é a carne, e não o sal. No país há sal. Com 
este artigo mata-se a indústria do sal no Rio Grande do 
Norte. 

Dizem que o sal de Açu torna vermelha a carne das char-
queadas. 
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Não crê nesta afirmação. 

É necessário que as províncias se dêem as mãos. A car-
ne salgada paga 80 rs. de direitos provinciais no Rio Grande 
do Sul. Suprimam-se estes direitos e não se sacrifique o Rio 
Grande do Norte. Esta província não tem renda. 

Disse-se que quando mesmo o sal de Açu fosse bom, de-
ve ser rejeitada a emenda do Senado, pürque o Açu só dá 
200.000 alqueires de sal, e as charqueadas consomem uma 
quantidade muito e muito maior. Senhores, isto o que pro-
va é que, sendo rejeitada a emenda do Senado, o Açu, que 
só dá 200.000 alqueires de sal, não dará mais nem dez, por 
não poder competir com o sal estrangeiro; e nós devemos 
antes favorecer do que aniquilar esse ramo da nossa indús-
tria. A do Rio Grande do Sul rende 900:000$rs. Em Per-
nambuco as carnes do Rio Grande do Sul tinham melhor 
preço que as de Montevidéu e Buenos Aires. 

Qual o modo de evitar que o sal destinado às charqueadas. 
tenha outro destino, evitando o contrabando? Há alfândegas 
demais, no Rio Grande do Sul, protejendo interesses parti-
culares. 

A discussão entre a Câmara e Senado resolve-se por uma 
reunião conjunta das duas Casas. Valerá a pena esta junção 
por um artigo desses? 

13 de maio de 1850, t. III, p. 48-'19.. 
N.&C. 

O preparo do charque começou no Ceará, reduzida a carne a man-
tas, conservadas pelo sol (donde "carne-de-sol" ou "carne-do-ceará). 
Vendia-se especialmente aos navios. A indústria saladeiril passou à Pa-
raíba, Piauí e Rio Grande do Norte (62). 

A indústria do charque foi introduzida no Rio Grande do Sul por 
um cearense, José Pinto Martins, um dos retirantes da seca de 1777-1778. 
Empregou na charqueada os processos usados no norte onde, desde os 
tempos do início da colonização, a carne-seca conservava a denominação 
de "carne-do-ceará". Em breve arrebatou a precedência do norte. A pri-
meira charqueada foi instalada à margem direita do arroio Pelotas, nas 
proximidades de sua embocadura no rio Piratini. No decênio de 1840 
o francês João Batista Roux introduziu o sistema platino, de sociedade 
com seu compatriota Eugênio Sarques, em Cascalho, Pelotas. 

O progresso do charque na região foi rápido. Em 1822 só em Pe-
lotas havia 22 estabelecimentos saladeiris. Outros pontos da província 

(62) RAIMUNDO GIRÃO: Pequena História do Ceará. Fortaleza, 1953, p. 95. 
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tinham igualmente charqueadas, como no atual município de S. Jerô-
nimo, próxilllo a Porto Alegre. 

O Rio Grande do Sul passou a ser, de 1800 a 1830, abastecedor de 
charque para todo o país. Ainda em meados do século XX, produzia 
78% do total geral. o valor da exportação nassou de 2. 000 toneladas 
em 1799, a 10.000 em 1822, no valor de 797:183$520rs(63). 

A Câmara aprovara uma emenda ao orçamento de 1850 autorizando 
o Governo a diminuir o imposto sobre o sal estrangeiro desde que fosse 
de~tinado às charqueadas no Rio Grande do Sul. 

O Senado suprimiu a emenda. Em dois argumentos se basearam 
os senadores: 1) a Província do Rio Grande do Sul está muito dispen-
diosa, 2) a medida prejudica as salinas do norte. 

Voltando a lei à Câmara, os deputados pelo Rio Grande do Sul 
fizeram forte campanha pela manutenção da emenda, alegando que o 
charque era praticamente a única indústria da província, e que não 
podia competir com a dos países vizinhos. 

Acresce que o sal estrangeiro era o único utilizável pelo Rio Gran-
de elo Sul. A carne charqueada com o sal chamado do Açu se corrompia 
depressa. Tratava-se de não prejudicar e desgastar a mais importante 
atividade da província. Acresce que o sal cfo Açu não chegava para a 
produção gaúcha. Esses os argumentos expostos pela bancada gaúcha. 

O Rio Grande do Sul se recompunha lentamente após a guerra 
civil. O gado vinha do Uruguai, cousa dificultada a partir da pacifica-
ção. Conseguiu-se a diminuição d'os direitos de importação dos couros. 
Mas o charquc gaúcho sofre a concorrência do charque do Uruguai e 
Argentina, que têm melhor gado e que não pagam imposto pelo sal. O 
Rio Grande do Sul paga 303 de imposto de sal. Poderia abastecer 
todo o Império. Hoje fornece dois terços do charque. Os "economistas 
modernos" acham que o sal devia ser livre de impostos, diz Oliveira 
Belo. Mas o Brasil quer e eleve proteger suas salinas. Mas poderia pesar 
só )Obre o sal estrangeiro, quando importado para o uso comum. O sal 
estrangeiro é melhor; é juízo geral. As razões do Senado foram: 1) pre-
juízo às salinas nãcionais; 2) injustiça do alívio elo sal importado para 
o Rio GranJe do Sul, sem fazer o mesmo para outras províncias; 3) difi-
culrar ao Governo cfe reformar as tarifas alfandegárias a respeito do 
sal. Infirma-se o primeiro porque as charqueadas continuam a preferir 
o estrangeiro pelas suas qualidades. O sal nacional será consumido 
pelas demais províncias e mesmo no Rio Grande do Sul para outros 
fins. A 2.ª razão infirma-se por não ser o sal tão necessário ao consumo 

(63) E. F. DE SOUZA DOCCA. História do Rio Grande do Sul. Ric:, Simões, 
1954, p. 109. DANTE DE LAYTANO. A Estância Gaúcha. Rio, Serviço de Infor-
mação Agrícola do Ministério da Agricultura. 1952, Documentário da Vida Rural, 
n.0 4, p. 64. 
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e ~plicação comum das outras províncias. O sal do norte é tão bom 
como o estrangeiro para o uso comum. No Rio Grande do Sul é matéria-
prima para as fábricas de carne-seca. Para estas, o sal nacional não 
presta. Isto é proclamado por tod'os os gaúchos. A 3.ª razão não tem 
cabimento porque o sal do Rio Grande do Sul tem destinação especial. 

Após larga discussão, a emenda suprcssiva do Senado foi aprovada, 
com protestos dos deputados gaúchos. Na sessão de 16 de maio o 
Pe. Venâncio, vice-presidente da Câmara, assume a sua presidência, ror 
impedimento do presidente, Gabriel Mendes dos Santos, o qual só vol-
tará a 1.0 de julho. 

50/32 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se à lei do orçamento para 1851/1852: 

"Estimaria muito que houvesse uma lei do orçamento normal 
que servisse de base para as dos outros anos, com pequenas 
alterações, que não tomassem o tempo à Câmara [... ] Lem-
bro-me que em 1831 ou 1832, vendo uma discussão muito pro-
longada do orçamento, e já como que faltando o tempo, eu 
propus que o orçamento passado continuasse em vigor para 
o ano futuro; mas que se ganhou com isto? Nada! Houve 
uma discussão de ordem, a Câmara adotou este pensamento, 
mas na discussão foram tantas as emendas apresentadas, que 
em vez de se ganhar, perdeu-se muito tempo" [ ... ] Discuta-se 
o orçamento detalhadamente, mas não se aceitem, na 3.ª dis-
cussão, emendas que aumentem a despesa que talvez já chega 
a 1.000:000$000. 

Vota contra o substitutivo. Prefere votar a proposta do Governo, 
artigo por artigo, tal como manda o regimento. 

1 de julho de 1850, t. IV, p. 12. 
N.&C. 

A proposta orçamentária do Governo fora transformada pela Co-
missão do Orçamento em um projeto substitutivo. É contra este que 
vota o Pe. Venâncio, o qual se antecipa a uma medida atualmente ado-
tada: a padronização do orçamento, que propõe como reforma do re-
gimento da Câmara. 

50/33 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Queira Deus que depois de tantos dias de discussão do 
orçamento, possamos discutir, de agora em diante, alguma 
coisa que tenha relação com o orçamento" [ ... ] 
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Apresenta três emendas: uma pedindo que se igualem as côngruas 
de todos os coadjutores do Império, às que recebem os coadjutores do 
município neutro; outra igualando as côngruas dos provisores às dos vi-
gários gerais, e outra proibindo, como contrabando, todos os gêneros 
estrangeiros que costumam ser empregados no comércio da costa d'Africa. 

Se o governo inglês quer acabar com o tráfico deve co-
meçar pelos elementos que mantêm este tráfico, pelas suas 
fábricas donde saem as matérias que se costumam empregar 
em tal comércio, matéria que são tão culpadas como os tonéis 
e vasilhames que servem de pretexto para as tomadias que 
atualmente os ingleses estão fazendo. Enquanto estes gêneros 
tiverem entrada no Império, terão também saída para a cos-
ta d'Africa. 

Há proposta de aumento de direitos sobre os gêneros ingleses a 90 
ou a 603. É contrário. A única proposta útil é a que fez. 

A alta dos direitos induz ao contrabando. O aumento 
genérico implica verdadeira declaração de guerra à Inglaterra. 
Taxar o chá da índia é possível, porque temos chá no Brasil. 
Se nossa indústria têxtil desenvolver-se poderemos taxar os 
panos ingleses. Mas taxar globalmente os produtos de um 
país é guerra. A Inglaterra poderá empregar represálias con-
t.ra nosso algodão e outros gêneros nossos. Isto implica em 
arrancar dois olhos nossos para tirar um ao estrangeiro. "Não 
podemos ter uma guerra com a Inglaterra, mas podemos pas-
sar muito bem sem ter relações de amizade com o seu go-
verno". Distingo o governo elo povo inglês. 

Propôs o aumento dos coadjutores. 

O ministro da Justiça foi contrário anteriormente porque 
aumentava demais a despesa. Mas agora foram aumentados 
os juízes, os contadores da Guerra, a Guarda Nacional, os te-
soureiros e mil outras coisas. Só os pobres coadjutores "para 
os quais não há sol nem chuva, nem noite nem sereno, que 
hão de sair sempre que se lhes bater à porta, e que na quadra 
terrível que flagelou esta província e a minha (febre ama-
rela) não tinham até horas para tomarem alimentos é que 
hão de carregar com todo esse peso de trabalho por uma mi-
serável côngrua de 100$rs. Um nobre deputado pelo Pará 
disse-nos aqui que os párocos pagassem aos coadjutores, não 
se lembrando que eles têm apenas 400$ por ano" [... ] "Os 
coadjutores das províncias são estabelecidos por lei, têm uma 
provisão e pagam direitos por ela, os párocos não os podem 
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demitir quando lhes aprouver". Há muitas freguesias, ou a 
maior parte delas, cujo rendimento é diminuto" [... ] "Um 
sr. deputado por Minas, quando era pároco de uma freguesia, 
tendo de vir para a Corte, a fim de tomar parte nos traba-
lhos da sua Câmara, entregou a sua freguesia ao sr. bispo 
porque não teve quem o quisesse substituir, nenhum padre 
quis ser coadjutor." 

"Eu sou vigário de uma freguesia e tenho um coadjutor, 
com quem revezo no serviço e pago um administrador que 
faça a parte que me toca" [ ... ] "Mas há freguesias de rendi-
mento tão diminuto que não é possível que os párocos possam 
gratificar os coadjutores." 

"Quando os párocos tinham a côngrua de 50$, os coad-
jutores tinham 25$, depois os párocos passaram a ter a côn-
grua de 100$ e os coadjutores a de 50$, sempre em propor-
ção da metade; passados tempos elevou-se a côngrua dos pá-
rocos a 400$ e os coadjutores passaram a ter somente 100$1 Pa-
rece-me que esta injustiça sal ta aos olhos." "Se os coadjuto-
res não são necessários, ou se se quer deixar que o povo pa-
gue aos seus pastores, diga-se isto com franqueza e eu declaro 
que não hei de impugnar esta idéia. Mas então não se 
meta a mão na seara alheia; deixem o povo com os seus pas-
tores." 

"Em Filadélfia, país protestante, como V. Exa. sabe, há 
quatro igrejas católicas. O culto é mantido por contribui-
ções das congregações, e lembro-me que isto só habilitou o 
pároco da paróquia da Trindade para fazer ao cônego Sil-
va, emigrado da Madeira, um benefício de 300 pesos por ano, 
e isto em uma cidade onde por três pesos sem.anais se acha 
um boarding, cômodo com casa, cama e mesa e um sofrí-
vel benefício."[... ] "Quero dizer que quando o povo é obri-
gado a pagar com seus pastores, paga-os bem quando pre-
cisa deles." "É um contra-senso que sejam as par·óquias pro-
vidas pelo Governo Geral, que sejam apresentados os páro-
cos por ele, que o culto todo seja da proteção do padroado na-
cional e entretanto as côngruas dos coadjutores fiquem a car-
go dos cofres provinciais, assim como os guisamentos e fá· 
bricas, com o que nada têm as Assembléias provinciais." 

"Não há razão para que dois oficiais criados por direi-
to e da mesma categoria tenham ordenados diferentes; por 
exemplo, o vigário 400$ e o provisor 200$, quando a vara des-
te é menos rendosa. " 

Passa a tratar dos transportes no Rio de Janeiro. As companhias 
estão se mantendo. Espanta-se com o progresso dos veículos elo Rio: ôni-
bus, gôndolas e outros. 
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Protesta contra as concessões de verbas para obras sem plantas nem 
orçamentos: estradas sem estudos nem objetivo, como a do Maranhão ao 
Pará sem qualquer estudo prévio. Ironiza o plano <lo marquês de Bar-
bacena, de se construir uma estrada de ferro para Minas, e o do canal 
da Pavuna, que foi um completo malogro: 

"Lembra-me de uma anedota do Sr. senador Oliveira, hoje 
presidente do Senado. Apareceu noutro tempo uma idéia mui-
to patriota, porém desse patriotismo a vapür, para que o 
Governo fosse autorizado a mandar abrir uma estrada geral 
no Brasil desde o sul até o norte, e então o Sr. senador Oli-
veira perguntou quem andaria nesta estrada, e dizia: "Tal-
vez um caboclo com uma mala de correio às costas, e isto de 
6 em 6 meses, de maneira que, quando o caboclo tiver che-
gado ao fim da estrada, o princípio está já coberto de mato." 

A fábrica de fundição que existe em Pernambuco tem pro.. 
gredido sem qualquer auxílio do Governo, mas rivaliza com 
a da Ponta da Areia. 

Votará pelas obras provadamente necessárias e estudadas. 

6 de julho ele 1850, t. IV, p. 109-112. 
N.&C. 

O governo inglês, empenhado na extinção do tráfico, a que o Bra-
sil se comprometera desde o reconhecimento da Independência, e espe-
cialmente desde a lei de 7 de novembro de 1831, empregava meios que 
feriam o Direito das Gentes na repressão do nefando comércio. Diga-
se, de passagem, que a maioria dos comerciantes desse ramo não era 
de brasileiros, mas cobriam-se com a bandeira do Brasil. 

A partir do chamado bill Aberdeen, de 1845, que submeteu os "ne-
greiros" à justiça inglesa, em desacordo com os tratados antecedentes, a 
situação agravou-se. Os cruzeiros ingleses apreendiam os barcos, ainda 
aqueles em que não encontrassem negros, mas que contivessem apetre-
chos destinados ao transporte de escravos. (Diga-se que os "negreiros" 
chegavam ao cúmulo de atirar ao mar a carga humana acorrentada 
para evitar o flagrante). 

O Governo brasileiro encontrou a saída para a difícil situação pela 
lei n. 581, de 4 de setembro de 1850, estabelecendo a repressão do trá· 
fico [... ] proposta e referendada por Eusébio de Queirós. Em 1854 o 
tráfico cessou por completo. 

A violência inútil, e nem sempre racional da ação inglesa, foi ver-
berada por vários súditos britânicos. O Pe. Resende encara aqui a 
questão de maneira racional. Em vez de punir os efeitos do tráfico, a 
ação repressiva devia voltar-se para os próprios ingleses que continuavam 
fabricando os produtos que eram essenciais à mercancia. No Journal 
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d'un voyage sur les costes d'Afrique, de 1706, obra anônima de um tra. 
ficante, está uma lista de "mercadorias apropriadas para o tráfico de 
negros" tecidos e quinquilharias (64) • 

Provavelmente não haveria muitas alterações na primeira metade 
do século XIX. 

Não deixa de ser curioso ressaltar que o antigo exaltado de 1817 
conservou neste conflito com a Inglaterra a cabeça fria, chamando a 
atenção para o ridículo da guerra econômica e nunca deixando de con-
denar os traficantes que deixavam o beau rôle, perante a humanidade, 
com a Inglaterra. Segundo os dados de uma comissão inglesa, citados 
pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, "vê-se que no ano de 1840 fo-
ram importados para o Brasil 30.000 escravos; no ano de 1841, 16.000; 
no ano de 1842, 14.200; no ano de 1843, 30.500 no ano 1844, 26.000; no 
ano de 1845, 22.700; no ano de 1846, 52.600; no ano de 1847, 57.000. 
Onde iremos parar com isto, senhores!" 

As considerações acerca dos vencimentos dos párocos e coacljutores 
constituem importante depoimento acerca das tristes condições do clero 
secular na igreja privilegiada e protegida. É sobre estes fatos que a fu. 
tura Past'Jral coletiva, de 1890, vai permitir pela pena de Dom Antônio 
de Macedo Costa afirmar: "Era uma proteção que nos abafava". O 
clero da Igreja livre dos Estados Unidos gozava de melhores condições 
econômicas. Como se sabe, o orador tivera conhecimento direto da Igre-
ja fora do Brasil. Logo no início da sessão de 1851, refere-se a uma re-
presentação dos párocos e coadjutores da Bahia, que defenderá oportu-
namente (Anais, 1851, 1, 18). 

Notem-se também as observações sobre os projetos mirabolantes de 
obras públicas não precedidas de estudos prévios, destinadas unicamente 
a encandecer a imaginação dos ufanistas. A estrada do norte ao sul 
saiu um século depois. 

Município neutro era o nome dado ao município da Corte, cidade 
do Rio de Janeiro. Eleitoralmente ainda pertencia à Província do Rio 
de Janeiro. Administrativamente estava destacado da administração pro-
vincial. Era administrado pelo ministro do Império (Interior) e pela 
Câmara Municipal. A Fundição da Ponta da Areia, empresa vitoriosa 
de Mauá, parece que não encontrava as boas graças do Pe. Venâncio. 

50/34 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta, com outros deputados, um artigo aditivo ao orçamento: 

"No caso de diminuição da receita pública, em conse-
qüência de rompimento com o estrangeiro, fica o Governo 

(64) GILBERTO FERREZ. "Diário anônimo de uma viagem às costas d'A(nca", 
Revista do J.H.G.B., vol. 267, 1965. 
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autorizado a reduzir proporcionalmente com a mesma dimi-
nuição até 503 todas as verbas de despesa votadas no orça-
mento, e os vencimentos de todos aqueles que recebem esti-
pêndio dos cofres públicos, principiando pelo subsídio dos 
membros do Corpo Legislativo, excetuando porém os sol-
dos das praças de pré as quais não perceberão todavia as van-
tagens e vencimentos de campanha em caso de guerra es. 
trangeira. " 

9 de julho de 1850, t. IV, p. 138. 
N.&:C. 

O artigo se justificou pelo receio de tensões maiores com a Ingla-
terra, a propósito do tráfico negreiro (ver N. & C. da intervenção an-. 
terior). . ! 

50/35 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Apresenta e justifica uma emenda: 

"Se passar a venda do Engenho Novo de Goiana, seja 
o seu produto empregado em apólices da dívida pública e os 
juros destinados à Santa Casa de Misericórdia de Goiana". 

Já propusera anteriormente que esse engenho fosse adjudicado à 
Santa Casa de Misericórdia. Não passou no Senado. 

André Vida! de Negreiros em seu testamento determinou 
que as rendas desse engenho fossem aplicadas em manter 
uma colegiada na sua capela de Itambé. Estabeleceu as pes-
soas que deviam ser os administradores desse patrimônio. 
Extinta a linha dessas pessoas, caberia a administração à 5an-
ta Casa de Misericórdia de Lisboa, recebendo esta 400$rs 
anuais. Foi o que ocorreu de fato. Mas a colegiada nunca 
se estabeleceu. A Santa Casa de Lisboa julgou-se senhora des-
se vínculo, chegando a nomear o pároco quando se criou a 
freguesia. 

Por uma lei de 6 de novembro de 1827 mandou-se que 
os legados pios não cumpridos fossem aplicados aos hospitais 
de caridade dos distritos respectivos e, onde não os houves-
se, à criação de expostos. Os rendeiros do engenho preferiam 
que ele pertencesse à Fazenda Pública ou à Santa Casa de 
Lisboa e não à Santa Casa de Goiana. 

Examinou pessoalmente os documentos numa demanda existente. 
Agora não está mais em causa a Santa Casa -de Lisboa; quer-se a venda 
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do engenho para pagar a dívida pública. Propõe a compra de apó-
lices da dívida pública e o emprego dos juros à Misericórdia de Goia-
na. Está dentro do espírito da lei de 1827. 

Volta a defender o aumento dos coadjutores. 

"Não sei como se pode sustentar que um empregado pú· 
blico que pertence ao Governo Geral seja mantido com uma 
côngrua de 100.$ anuais." 

As igrejas não têm renda suficiente. Não pode ser calcu-
lada pela das capitais "A mor parte dos párocos [ ... ] não 
tem mesmo com que sustentar dignamente a sua posição, nem 
carregar com a responsabilidade do serviço [ ... ] Não há fre-
guesia, por mais pequena que seja, em que o pároco, só por 
si, possa curar, porquanto está ele sujeito a todas as enfer· 
midades e incômodos que todos os homens sofrem. Além disso 
os coadjutores não são empregados do pároco, são empregados 
criados por lei. O pároco não tem senão o direito de apresen-
tar ao prelado diocesano o eclesiástico que ele julga convir. 
lhe; o prelado manda dar a esse eclesiástico uma provisão da 
qual o mesmo eclesiástico paga direitos." "Para satisfazer a 
parte de trabalho que lhe toca na administração dos sacra· 
mentos, o pároco paga, como eu pago, a um administrador 
que não é o coadjutor. Não confundamos administradOl'. 
com coadjutor. Os administradores são empregados pessoais 
dos párocos que só conservam quando querem." "O meu 
antecessor apenas tinha um coadjutor, que não podia dispen-
sar, porque era de lei, e um administrador que não podia tra-
balhar." "Admiti um sacristão, um prioste sacerdote, enfim 
distribuí com mais alguém aquilo que me podia caber da 
renda. Mas os coadjutores não têm senão a sua côngrua de 
100$ e alguma coisa que rende o pé de altar." "É injusto 
que esta despesa [ ...J esteja a cargo das Assembléias provin· 
ciais, muitas das quais não têm com que manter-se: o Rio 
Grande do Norte, por exemplo, está a sacar sobre o Tesou-
ro de Pernambuco, [ ...J corno há de carregar com o paga· 
mento das côngruas dos coadjutores que são do padroado 
geral?" 

Defende igualmente a proibição de gêneros destinados ao comércio 
da costa d'África. 

"Se sem interesse aos apreensores não se pode cumprir a 
lei, então não temos mais do que lastimar o nosso estado de 
imoralidade: é sempre o intereb.Se que dirige todas as opera-
ções." 

9 de julho de 1850, t. IV, p. 138. 
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N.&C. 

Importante depoimento sobre os problemas financeiros das paró-
quias. 

50/36 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito de favores à empresa do Sr. Joaquim Diogo Hartley. 

"Há tempos que temos dado loterias, empréstimos para 
indústrias, que por ora, no meu modo de ver, não podem 
medrar no país. Parece que queremos à força de emprésti-
mos violentar a natureza! O nosso país há de ser por muito 
tempo agrícola; é esta a fonte da nossa principal riqueza: 
toda a indústria que se quiser fazer contra aquilo para que 
o país está atualmente habilitado, há de t,razer sempre incon-
venientes [... ] . 

"Senhores, quando a necessidade do país reclama uma 
indústria, ela estabelece-se por si própria, sem dependência de 
favor algum. Aí temos para exemplo a fábrica de Star em 
Pernambuco, primeira fundição do Brasil. Começou ela em 
ponto pequeno, não teve um só favor, antes até sofreu hos-
tilidades, mas como a necessidade dos engenhos e de outros 
estabelecimentos reclamava a existência dessa fundição, ela por 
seu próprio desvelo, pela perfeição com que fazia as obras, 
pôde crescer e prosperar." "Foi a mãe de todas as fundições 
do Império". 

Lembra casos de indústrias que obtiveram favores que não obsta-
ram o malogro, como também as armações de baleia, que a nação 
assumiu e que não produzem nada. 

"Há uma mania hoje no Rio de Janeiro. Quem etabe-
lece uma fábrica de bilros quer logo, ou empréstimo ou lo-
terias. E a Câmara está tão disposta para isto que parece 
que há algumas 300 loterias com este fim! [... ] Propõe-se 
uma loteria para a matriz de Irajá, aí vêm logo emendas e 
emendas para loterias em favor de outras obras, sem ter· 
mos presente o orçamento, a planta dessas obras! 

Concedem-se loterias para uma obra qualquer, não se 
conclui essa obra, novas loterias para a conclusão dessa 
obrai [... ]" "É hoje um furor, todo mundo se lembra de 
pedir uma loteria de maneira que à força de querer bene-
ficiar a todo o mundo, não beneficiamos a ninguém." 

Vota contra o projeto. 
18 de julho de 1850, t. IV, p. 215. 
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N.&C. 

A fundição pernambucana a que se refere o Pe. Venâncio é a de 
Harrington & Star, montada pelos anos de 1829. Em 1836 o estabele-
cimento conseguiu executar serviços completos de moagem de cana e 
fabrico de açúcar movidos a vapor. Pôde, assim, a Fundição Aurora, 
primeiro estabelecimento no gênero montado no país, vangloriar-se de 
precursora (65). 

O Pe. Venâncio não parecia ser contrário à industrialização resul-
tante de um progresso livre. Veja-se que, pela lei provincial 222, de 
1848, foi fundada em Pernambuco uma escola industrial. Em 1857 nova 
lei provincial renovou a idéia, em vista de não ter sido instalada a es-
cola. A Comissão nomeada para organizar tal escola compunha-se de três 
membros, entre os quais o Pe. Venâncio Henriques de Resende. Mas 
a nova tentativa também não teve êxito (66). Devemos tais indicações 
ao Professor Barbosa Lima Sobrinho. 

A concessão de loterias era a maneira indireta de favorecer institui· 
ções filantrópicas e culturais, bem como indústrias consideradas dignas 
de incentivo. O Almanaque Laemmert para 1860 (Suplemento, p. 87) dá 
a lista das loterias concedidas, extraídas e em censo. 

Loterias sem limite de tempo 

2 anuais para repartirem-se os benefícios entre a Santa Casa de Mi-
sericórdia, Expostos, Recolhimento de órfãos, Colégio Pedro II e 
Seminário de São José. (Extraídas 71.) 

2 anuais para a construção da Casa de Correção. (Extraídas 37.) 
1 anual para a Santa Casa de Misericórdia da Corte. (Extraídas 20.) 
4 anuais para o Montepio dos Servidores do Estado. (Extraídas 70.) 
3 anuais para "o melhoramento do estado sanitário". (Extraídas 24.) 

Loterias com número anual determinado 

16 para o Conservathrio de Música da Corte - 2 por ano - (Extraí· 
das 8.) 

- 20 para o Hospício de Pedro II - 1 por ano - (Extraídas 9.) 
20 ao Tesouro para indenizar João Caetano dos Santos, empresário do 

Teatro de S. Pedro de Alcântara. (Extraídas 16.) - 26 suplementares. 
36 para a Empresa Lírica da Corte. (Extraídas 16.) 
12 para a ópera Lírica Nacional. (Extraídas 6.) 

- 36 para a Academia de Música e ópera Nacional, suplementares. 

(65) F. A. PEREIRA DA COSTA. Anais Pernambucanos. VIII, 1962, p. 63. 
(66) PEREIRA DA COSTA. Op. cit. X, p. 278. 
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VENANCIO HEN'RJQUES DE. RESENDE 

Remere á Câmara o seguinte projeto que justifica: 

"A A~rembléfa GeraJ Ll-gi5latí;·a decreta: 
Art. J'1 - Ante:> que o imperador faça a escolha sobre 

a lúta triplice para senador, serão 5Ubmetídas a exame do 
Senado as atas geral e parciais e documentos relativos para 
verificar a Yalida:de ou nulidade da eleição. 

1.\rt. 2li - Não han:ndo nulidade, ao menos tanta que 
possa. alterar a lista, excluindo dela algum dos contempla-
dos. !efá assim declarado ao imperador, que então fará a 
escolha. 

Art. 39 - Feita as.sim a escolha, a verificação dos poderes 
reduzir-se-á ao conhecimento da autenticidade do diploma, e 
da ídentída:de da pessoa. 

Art. 49 - Tanto estas eleições, como as dos deputados se-
rão foítas fora das igrejas-matrizes. 

Art. 5r1 - Ficam revogadas todas as leis e disposições em 
contrário." 

2 de agosto de 1850, t. IV, p. 382. 

N.&C. 

Cabia ao imperador, no uso do Poder Moderador, escolher um se-
nador dentro da lista tríplice apresentada pelos eleitores. Mas o Sena-
do, após a apresentação da carta imperial de escolha, julgou-se no di· 
rcíto de examinar as atas e, por diversas vezes, anulou as eleições e, 
conseqüentemente, as escolhas do imperador. E isto nada menos de 9 
vezes. Em 1847 e 1848 anulou duas vezes seguidas as escolhas de Antô-
nio Pinto Chíchorro da Gama e Ernesto Ferreira França, eleitos para 
preencher as vagas de Antônio Carlos e de Mayrink, por Pernambuco. 
Esta5 eleições eram questão de honra para o partido liberal extremado 
pernambucano, chamado "praieiro". "A anulação das cartas senatoriais 
tornava a escolha imperial dependente do placet do Senado, e isto não 
podia agradar ao imperador" (67). 

O fato desagradou mais ainda aos liberais e concorreu sobremodo 
para a subversão praíeíra de 1848. Para evitar a repetição de tal choque 
o Pe. Henriques de Resende propõe o exame prévio das atas pelo Se· 
nado, de modo que a lista tríplice chegue ao imperador sem qualquer 
ficha de nulidade. Não se pode, diz ele, em face da Constituição, re-
cusar ao Senado ou à Câmara o exame das eleições. 

(67) .JOAQUIM ~ABUCO. Um Estadista do Império. São Paulo, 1949 - I, 83. 
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50/40 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Continua a opor-se às pretensões de Diogo Hartley para a sua in-
dústria. Dispensa-se o fiador e aceitam-se os bens da fábrica em hipoteca. 
Oferecem uma caução hipotecária, mas se trata mesmo de um emprésti-
mo de mais 50 contos além dos já concedidos para fazer funcionar os 
60 teares da fábrica . 

A indústria em causa não é tão útil quanto diz. A prova 
é que não se mantém sem auxílio do Estado. No entanto há 
fábricas do mesmo gênero (tecidos) na Bahia que se sus-
tentam por si. No Recife uma companhia resolveu o problema 
da água potável. 

Tudo se resolve com proteção, ora direta, ora com lote· 
rias [ ...] "Não há ninguém, nem no Rio, nem nas provín-
cias que não se julgue com direito a ter loterias. "Não é 
possível mais consumir tantas loterias: "Diz-se que o país é 
muito forte, é um gigante, mas é um gigante a quem todos 
os dias se aplicam bichas, sangrias copiosas que o tornam 
exangue. O que vemos é que nunca deixa de haver um dé· 
ficit grande no orçamento, porque para se gastar não se ca-
culam as forças do país". 

Lembra que a fábrica do Sr. Lemos prospera em Minas sem ex1gu 
favores. O mesmo se deu com a fábrica de tecidos de Gervásio Pires 
Ferreira, em Pernambuco. 

Insiste em que há em Pernambuco duas fundições que trabalham 
em grande escala, senão tanto quanto Ponta da Areia. 

Devemos ter indústria agrícola, e não a fabril. Mesmo nos 
EUA o sul é agrícola. Fabrica-se para o norte. Qnde a a!?Ti-
cultura é fraca. Deve-se fabricar algodão para vestir a escr;.1 
vatura, a gente pobre, para ensacar os fardos. Querer mais 
que isso é ilusão. 

Lembra o malogro da fábrica de chitas do Andaraí. 

Devemos reforçar a agricultura para poder exportar nosso 
algodão e nosso café, e não pretender competir com os pro-
dutos manufaturados: "Se podemos dispensar os tecidos in-
gleses, os ingleses se dispensarão de comprar o nosso algo-
dão, o nosso café, porque não vêm aqui trazer seus gêneros 
por caridade." 

5 de agosto de 1850, t. IV, p. 415-416. 
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50/41 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Não é possível que, com o sacrifício de uma população 
imensa se vá favorecer a quatro grãos de indústria difícil, 
imposta contra a natureza das coisas" [... ] 

"O país não <leve proteger por tal modo a indústria manu-
fatureira, contra a ordem natural das coisas. Tais indústrias 
são mesmo contrárias à nossa riqueza agrícola porque dis-
traem capitais e braços que a agricultura reclama." 

5 de agosto de 1850, t. IV, p. 417. 
N.&C. 

O empréstimo é aprovado na sessão de 13 de agosto (Anais, IV, 
522). 

A idéia de vocação agrícola do Brasil, sobre a qual o Pe. Venâncio 
insiste, parece aqui inspirar-se nas teorias dos fisiocratas, que ele como 
homem culto provavelmente conhecia. É o que se depreende da expres-
são "ordem natural das coisas". A idéia revelou-se tenaz na consciência 
brasileira, até um século mais tarde, quando a industrialização come-
çava a impor-se como um imperativo do desenvolvimento nacional. 
Na referência às duas fundições em Pernambuco, o Pe. Venâncio incide 
em erro. Existiu de fato apenas uma, a Fundição Star, a qual, loca-
lizada na rua <la Aurora, era também conhecida como Fundição Auror;i, 
de propriedade do inglês Christopher Star. Sobre esta fundição, en-
via-nos os seguintes dados o historiador Prof. Flávio Guerra: ela foi 
levantada no ano de 1829, no primeiro trecho da rua da Aurora, às 
margens do Rio Capibaribe, junto ao local onde se levantou anos de-
pois a Holy Trinity Church (igreja dos ingleses), e hoje se encontra 
ocupado pelo edifício Duarte Coelho, onde está o Cinema São Luís. 

Por determinação da Câmara l\Junici pai, a fundição foi obrigada 
a mudar-se para o lado sul da mesma rua da Aurora, isso pelas alturas 
de 1848. Sobre as suas atividades fala bem este anúncio publicado no 
Duírio de Pernambuco de 14.9.1844: "Na fundição de ferro e fábrica 
de máquinas estabelecida na rua da Aurora desde 1829, continua-se a 
aprontar com a maior perfeição müquinas de vapor de toda a qua-
l.idade, moendas de cana das dimensões aprovadas, máquinas de uma 
invenção inteiramente original para fazer farinha de mandioca, bombas 
metálicas de construção a mais perfeita, inventadas nesta fábrica, guin-
dastes de ferro, camas de ferro, alvarengas, canoas e geralmente qual-
quer embarcação pequena de ferro. Além disso acham-se na dita fá-
brica máquinas a vapor de verdadeira força de seis cavalos com cilin-
dros de 14 polegadas, cavilhões, parafusos, bronzes, aguilhões de engenho, 
qualquer que for o tamanho, e carros de mão. Igualmente há um guin-
daste de ferro portátil, para trabalhar em trilhos de ferro, podendo 
mover-se de uma parte para outra. Todos esses artigos são feitos nesta 
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fábrica e garantidos. Há mais uma máquina de fazer tijolos a vapor 
ou por água e uma serraria em armação de ferro". 

Segundo D. Pedro II, que visitou a fundição em 30 de novembro de 
1859, havia ali em serviço 60 e tantos trabalhadores, entre os quais se 
contavam 40 nacionais e 1 O escravos. Segundo registrou a imperador 
em seu diário, o "regime de trabalho começava às seis horas da ma-
nhã e acabava às seis da tarde, com meia hora para almoço e uma para 
o jantar, terminando aos sábados às duas horas da tarde". Registrou 
ainda o imperador várias obras que dali saíram, "a primeira máquina 
de vapor que se fez no Império, para o Engenho Caraúna, de Sousa Leão 
(Domingos) ; a ponte do varadouro de Olinda, com oitenta palmos de 
comprimento; e o portão para o cemitério público, que é muito bonito 
e cujos riscos foram feitos na fábrica; um guindaste de suspender sete 
toneladas, para o manejo do colherão da fundição; um barco de ferro 
para a Empresa Cambrone." 

Mas em 1873 anunciava-se a liquidação da Fundição Aurora, assim 
dizendo o anúncio inserido no Diário de Pernambuco: "A propriedade 
da fundição é um grande edifício que contém 22 portas e portões, e 
janelas de frente com ombreiras e soleiras ele ferro, as quais são muito 
fortes e muito bem feitas". E mais adiante dizia ainda o anúncio que a 
fábrica estava em condições de continuar com o mesmo ramo de ne-
gócio, por ser a mais afreguesada, datando o seu crédito do tempo em 
que era conhecida pelo título de Fundição do Star. 

Quanto à fabrica de tecidos, informou-nos o mesmo professor, real-
mente ela existiu, de propriedade de Gervásio Pires Ferreira, partici-
pante ativo das revoluções ele 1817. Ficava essa fábrica - era mais uma 
fabriqueta - no subúrbio da Torre, fabricando apenas panos grossos, 
aqueles mais usados pelos escravos. Teve vida até mais ou menos 
1895, aparecendo aí já com novos proprietários. 

50/42 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Vota a favor do pedido de informações ao Governo a respeito da 
readmissão do marechal Gustavo Henrique Brown nos quadros do exér-
cito brasileiro. 

9 de agosto de 1850, t. IV, p. 484. 
N.&C. 

Brown fora contratado em Londres no ano de 1826 e incorporado 
ao exército brasileiro. Combateu e foi ferido na Guerra Cisplatina. 
Foi demitido em virtude da lei que excluiu os estrangeiros do exército 
em 24 de novembro de 1830 em conseqüência da desmoralização dos mer-
cenários. A exemplo de vários outros, como Beaurepaire, Brown plei· 
teou tenazmente sua readmissão, alegando que a lei de 1830 abria uma 
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exceção para os que haviam prestado serviços à independência e Oli 
que haviam sido feridos no serviço nacional. 

Brown faleceu como marechal-de-campo em 1859. 

50/43 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A favor das emendas do Senado à reforma da Guarda Nacional . 

A faculdade de demitir os oficiais já existia nas leis an-
teriores. Não tinham estes direito à perpetuidade. A lei sim-
plesmente confere ao Governo o direito, arbítrio, de conservar 
os que considerar dignos, ou não conservar os que tomaram 
parte em revoluções, como aconteceu em Pernambuco. Ali 
reinava a maior desordem na transferência de oficiais de um 
município para outro, onde não prestavam ;;erviço :tlgum. 
Não há ditadura. Esta existia até agora. 

19 ele ag-osto de 1850, t. IV, p. 560. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio, velho liberal de 1817, agora conservador, não per· 
de oportunidade de atacar o Governo liberal que caíra. 

A lei n9 602, de setembro de 1850, que dá nova organização à Guar-
da Nacional faz parte da marcha centralizadora e conservadora do Ga-
binete. 

50/44 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Após levantar dúvidas sobre a discussão em globo das emendas à lei 
criando cemitérios e ao projeto do Senado, critica a sua má apresen-
tação. 

[ ... ] "Não falarei relativamente à redação; a este res-
peito direi somente o seguinte: foi desta Câmara para o Se-
nado um projeto sobre certo objeto, lá se disse que esse pro-
jeto não tinha redação alguma, entretanto este que veio do Se-
nado também não tem nenhuma redação [ ... ] porém, eu 
combaterei o projeto por outro lado. Diz que os empresários, 
ou irmandades, corporações religiosas, terão o encargo de man-
ter e conservar 3 enfermarias completamente organizadas com 
boticas regulares, etc. Ora, que parentesco têm as enferma-
rias com o cemitério? Eu compreenderia bem que houves-
sem enfermarias e cemitério ao pé; mas estabelecer cemité-
rio, e como acessório enfermarias, é isto um pouco sinistro; 
é mesmo de mau agouro do desgraçado que for para algu-
ma destas enfermarias, porque o seu destino necessariamente 
é ir para o cemitério" [... ] 
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Quando era membro da Comissão da Assembléia provincial, aparece-
ram representações de ordens terceiras e de alguns párocos da Bahia re-
querendo a revogação da lei provincial que estabeleceu a criação de 
cemitérios. 

Diziam elas, e tinham razão, que a Assembléia provincial 
concedeu que cada ordem religiosa admitisse 50 noviços, que 
tendo autorização para a recepção de 50 noviços era necessá-
rio não lhe tirar os meios de os manter. Como aquelas casas 
eram mantidas principalmente com as rendas da sacristia ou 
dos benesses que resultavam dos fiéis que para lá se iam en-
terrar, privando-as deste meio, tinha aniquilado a lei que 
mandava receber 50 noviços; se ao menos fosse antes de re· 
ceber os noviços, bem. Mas depois isto era um absurdo [ ... ] . 

"Vendo o estado em que se acha o convento de Santo 
Antônio que não tem de que subsistir; visto que o seu prin-
cipal fundo de alimento eram as rendas da sacristia e os be-
nesses que resultavam dos fiéis que também lá se enterras-
sem, que hoje não existem, eu desejaria que ele fosse autori-
zado a estabelecer um cemitério no alto do morro, onde ne-
nhum mal faria à população porque se teve em vista foi tirar 
os cemitérios de dentro das igrejas, de lugares abafados. Eu 
proporia esta emenda, se fosse lícito. Porque de duas uma: 
ou mandar fechar a portaria do convento ou dar-lhe os meios 
necessários à sua subsistência. Se são úteis as ordens mendi· 
cantes, mantenham-se e se não são úteis, acabem-se com elas, 
sejamos francos." 

[... ] "Veio a peste, o abrigo que achou a cidade foi o 
cemitério de S. Francisco de Paula. Aí estão os da Ponta 
do Caju e da Praia Vermelha. Que urgência há para se tra-
tar agora deste objeto quando tanta matéria mais urgente, 
mais necessária, há a tratar-se." 

"Existindo a Casa de Misericórdia carregue ela com o 
curativo dos pobres, não rejeite para empresa o cemitério." 

22 de agosto de 1850, t. IV, p. 607-609. 

N.&C. 

O projeto vindo do Senado é aprovado na sessão de 24 de agosto 
(Anais, IV, 656). 

Levanta-se aqui um aspecto econômico da resistência à criação dos 
cemitérios. A questão se arrastará até a República. 

O cemitério da Praia Vermelha foi transferido para Botafogo. É 
o atual São João Batista. 
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50/45 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Requer ao Governo as seguintes informações: 

1 - "Qual o resultado de uma devassa ou sumario que 
a pretexto de uma fantasiada revolução, fez o chefe de po-
lícia, Antônio Afonso Ferreira, abrir em Rio Formoso da Ri-
beira de Una; 

2 - "Quantas pessoas pronunciadas houve em virtude do 
sumário aberto em virtude da última revolução de Pernam-
buco, quantos se acham presos e quantos sentenciados; 

3 - "A quantas pessoas foi aplicada a anistia; 
4 - "Cópia do ofício ou portaria expedida pelo Sr. Mar-

celino de Brito ao presidente de Pernambuco, Chichorro, 
a respeito de sua conduta na representação do juiz de paz, 
presidente do colégio eleitoral do Rio Formoso." 

Em discurso, logo em seguida ao deputado Melo Franco, opos1c10-
nista, esclarece o Pe. Resende que quer provas que perseguições e opres-
sões houve em Pernambuco no tempo em que governavam os liberais. 

Os praieiros oprimiram Pernambuco cinco anos. Agora 
choram porque há repressão à revolução. José Pedro de La-
jes reagiu. Foi uma explosão que não pôde impedir. Chi-
charro varejava os engenhos não praieiros, retirando as ar-
mas de fogo, enquanto entregava 4.000 armas do arsenal e 
200. 000 cartuchos aos seus correligionários. 

Considera Chicharro responsável por todos os incêndios, mortes e 
calamidades. 

"Sempre recuei diante da idéia de promover uma revolu-
ção. Tenho sido envolvido em algumas, mas nunca suscitei 
uma sequer." 

Não quer sair da lei, mas não vê leis bastantes fortes para punir os 
que lançam calamidades sobre a pátria. 

"O cancro da nossa sociedade é a impunidade. " 

Compara a repressão em Pernambuco com 'i de Minas. 
Defende a ação do Governo tolerando ao máximo os adversários. 

Acusa os pr;tieiros de prepararem de longe a revolução. Defer.dP. as 
últimas eleições. Responsabiliza Nunes Machado por não ter tido co-
ragem de enfrentar os ímpetos de seus correligionários. 
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Justifica a anulação pelo Senado da eleição senatorial em face das 
violências. 

Elogia a ação de Honório Hermeto Carneiro Leão. 

23 de agosto de 1850, t. IV, p. 623-630. 
N.&C. 

Nunes Machado morreu na revolução (Anais IV, 630). 
Sério libelo contra os praieiros. O requerimento foi aprovado. 

50/46 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Fala do atraso da nossa navegação por causa das arbitrariedades que 
têm sido feitas na costa do Brasil. Por isto, não vê por que se conceder 
certos privilégios às embarcações estrangeiras 

quando as nacionais gemem sob o peso dos direitos de an-
coragem. Nosso comércio é feito por embarcações estran-
geiras não existindo comércio nacional de longo curso. 

Vota contra o projeto autorizando o Governo a isentar os paquetes 
de vapor que naveguem entre Brasil e Inglaterra, dos direitos de an-
coragem. 

27 de agosto de 1850, t. IV, p. 682. 

N.&C. 

O projeto é aprovado em 2.ª discussão no dia seguinte (Anais IV, 
692), e aprovado em 3.ª discusão a 3 de setembro (Anais I, 791). 

Ancoragem - Contribuição que pagam embarcações que navegam 
para portos onde há alfândegas. Criado pela lei de 15-X-1831, o direito 
ele ancoragem passou a ser pago somente por embarcações estrangeiras. 
O projeto é apoiado por Sousa Franco, que estava na oposição, com ar· 
gumentos grandiloqüentes: "lembremo-nos [... ] que um dilúvio de es-
cravidão ameaça o mundo, partindo dos gelos da Sibéria, que se pare· 
cem derreter para inundarem a Europa toda, e para chegarem até nós; 
e que, a dar-se essa desgraça, é a soberba Albion, cercada das águas 
que ela domina, que há de conservar-se livre dos estragos desse dilú-
vio e ser talvez o abrigo de todos os homens livres do mundo (apoiados). 

O Sr. Resende: - E quem apagará o fogo do socialismo? 
O Sr. Sousa Franco: - O nobre deputado convida-me como que a 

ajudar a combater um excesso com outros excessos! Pois não haverá 
meio-termo entre esses horrores da escravidão com que os gelos da Si· 
béria nos ameaçam, e essas idéias vertiginosas do socialismo que não está 
na natureza, nos hábitos e nas necessidades sociais do homem? E não é 
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esse o meio-termo que a soberba Albion, hoje mais que nunca digna dos 
nossos respeitos, sustenta em prol da civilização do mundo, o triunfo da 
propriedade, da família e dos mais direitos do homem? [... ]" Curiosa 
referência a um afrontamento entre capitalismo e socialismo. 

50/47 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede a palavra por sentir da parte do Senado uma invasão das prer· 
rogativas da Câmara dos Deputados, na proposta do orçamento. 

"Pela Constituição do Império, à Câmara dos Deputados 
compete a iniciativa sobre impostos; mas o Senado, abolindo o 
art. 8Q das emendas à proposta do orçamento, suprimindo a 
imposição sobre as condecorações aos militares, usurpou, em 
minha opinião, direitos, prerrogativas da Câmara dos Depu· 
tados" [ ... ] 

O artigo 89 da nossa Constituição se inspira no modelo bicameral 
inglês, cujas origens narra longamente. 

Deixam supor, com razão, os autores de nossa Constitui· 
ção que "[... ] os membros do Senado, pouco a pouco, se 
iriam destacando dos interesses do povo [... ] e portanto se 
tornaram pouco conhecedores dos vexames que pudessem cau· 
sar os impostos". 

Dai o artigo 8Q que atribui à Camara a iniciativa sobre os impostos. 
Opõe-se com energia à emenda do Senado à lei do orçamento, pro· 
pondo a supressão dos impostos sobre sapatos importados: 

"Deixamos no orçamento um déficit entre vinte seis mil 
contos de renda e vinte oito de despesas; nos créditos que se 
têm pedido, aumenta-se ainda a despesa talvez em três ou qua-
tro mil contos; entretanto não se procura saber como se há de 
pagar tudo isto" [ ... ]. Não temos necessidade de importar 
calçados, porque existe no Brasil "superabundância de artis· 
tas. Depois, suprimindo o imposto à importação, desestimu-
la-se a colonização . 

Dá exemplos: 

[... ] "Em virtude da lei que elevou os direitos sobre a im-
portação do calçado, veio para Pernambuco uma companhia 
de franceses estabelecer fábrica de calçado; eis aqui um be-
nefício já dessa lei; não podendo eles fazer calçado na Fran· 
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ça para o Brasil, vêm aqui fazê-lo, trazem suas famílias, tra-
zem melhores materiais para fazer essas obras. Em Per· 
nambuco, os franceses que para ali foram anunciaram a admis-
são de quantos meninos quisessem aprender; fazem este bene· 
fício, o que não fazem alguns dos nossos artistas que não que. 
rem admitir meninos livres. que querem só comprar escra 
vos, fazendo essa necessidade fictícia da importação de africa· 
nos: há por ali lojas onde não se encontram senão escravos: 
entretanto essa companhia francesa veio, estabeleceu a sua 
fábrica nos arrabaldes do Recife e convidou aos meninos que 
quisessem ir aprender. Ora, a supressão de tais artigos acaba 
com isto, admite toda a importação de calçado, e assim, em 
vez de vir o artista trabalhar no nosso país, em vez de se be· 
neficiar assim indiretamente a colonização, prejudica-se a es-
tes dois fins! 

"O que acontece com o calçado em Pernambuco acontece 
aqui, e ali mesmo, com ..is chapéus; hoje já pouco.. chapéus 
de seda vêm da França ou da Inglaterra. É verdade que os 
negociantes, conhecendo o mau gosto brasileiro, que, cm igual· 
dade de gênero, querem antes o da Europ.i, apiesentam no 
fundo da copa: - Paris, casa número tanto, - mas o cha· 
péu é fabricado aqui, vêm os fabricantes para o Brasil, tra· 
zem a matéria-prima, os panos de seda, as carapuças, e aqui 
armam os chapéus. Se pois há isto, por que vamos aprovar 
esta supressão do Senado que, além de ser uma usurpação, na 
minha opinião, traz um efeito impolítico pa1a o país?" 

Passa a referir-se em seguida a outras despesas solicitadas. Discorda 
da concessão de 500 contos para a reforma do trapiche do Rio de Ja-
neiro, 

reforma conveniente talvez, mas não necessária, especial· 
mente num momento em que o Governo pede dinheiro para 
26.000 praças dando a entender que receia uma guerra pró· 
xima: "declaro que para uma guerra injusta, para uma guerra 
provocada, não darei um real, nem um homem [ ... ]" "Se po-
Tém a guerra que viesse fosse para manter a independência da 
Banda Oriental e do Paraguai, eu daria ainda mais de 26.000 
homens, porque é minha opinião que o progresso do pais, 
o desenvolvimento de sua indústria, de sua riqueza, o cresci· 
mento de Mato Grosso, exigem que a Banda Oriental seja 
completamente independente quer do Brasil, quer da conte-
deração Argentina. Cumpre que não seja trancada para nós 
a navegação desse grande rio que rega parte do nos~o terri· 
tório. Se uma nação estranha quisesse trancá-la para néis, 
dominando ambas as margens, a honra do país exige q uc 
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uma das margens seja independente. Para isso dou ao Sr. mi-
nistro toda a força e dinheiro que quiser." 

Quanto à verba para o "censo do Império", julga tratar-se de um 
assunto que deve ser entregue às autoridades provinciais. Pouco podem 
fazer as Comissões Gerais. Cita o exemplo do levantamento da planta to-
pográfica do Munidpio do Rio de Janeiro: 

"Nomeou-se uma Comissão de generais, esta Comissão 
esteve nomeada anos, e por fim cessou sem poder fazer coisa 
alguma, porque este é costume do nosso país, onde não há 
vontade de trabalhar. " 

Critica a seguir as despesas para transferir o matadouro de Santa 
Luzia para São Cristóvão, bem como as despesas para o cais do Largo 
do Paço. 

O importante no caso seria projetar um cais inteiro, mas 
não há recursos para tanto, quando o Governo pede 26.000 
praças cujo engajamento custará 50 a 100.000 por cabeça. 

Volta a insistir em sua idéia: 

"O Brasil é um gigante; mas é um gigante pequenino, 
que ainda está no berço, e que à força de bichas e de san-
grias pode se esvair e morrer; se formos marchando sempre 
pelo trilho por que temos marchado, este gigante há de ani· 
quilar-se em pouco tempo, há de aparecer uma banca-rota, 
porque todos os anos aumentam-se despesas que não são exi-
gidas pelo senso comum, e não se trata de estabelecer meio 
algum de as pagar [... ]" 

Critica outros aspectos da política financeira e monetária. 

29 de agosto de 1850, t. IV, p. 709-710. 

N.&C. 

Não há dúvida de que o Pe. Venâncio procurava desempenhar com 
severidade sua missão de representante do povo. Curioso o depoimento 
sobre o procedimento da indústria estrangeira procurando instalar-se 
entre nós para salvar-se da barreira alfandegária. De suas observações 
depreende-se também que a situação continuava tensa no sul, gerando 
atritos que 14 anos depois deflagrariam a guerra do Paraguai. Apesar 
dos argumentos do Pe. Venâncio, todas as emendas do Senado foram 
aprovadas (Anais, IV, 728). 
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50/48 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre a loteria que será destinada ao auxílio da empresa da barca de 
banhos estabelecida por Cândido José Carvalho neste porto. 

O Sr. Resende pede dispensa da impressão e entra logo em discus-
são, uma vez que é imrortante o assunto. 

[...] "Quando cheguei à Corte, achava-me bem doente, 
não podia nem ir à Câmara em· pé, mas com os banhos to-
mados nesta barca achei-me muito bem, e muita gente tem 
sarado [ ...] Portanto se a Câmara entende que o estabeleci-
mento é de utilidade, parece-me que não deve deixar este 
verão sem que se dê este benefício que se pede; é daquelas 
cousas que, a não se fazerem logo, perdem-se" [ ... ]. 

5 de setembro de 1850, t. IV, p. 802. 

N.&C. 

Era uma barca com uma piscina interna, em que os passageiros po-
diam tomar "banho salgado" com todo o conforto e abrigados do sol . 
Embarcava-se em frente ao Hotel Pharoux (Praça 15 de Novembro atual), 
segundo anuncia o Almanaque Laemmert, ainda em 1860. 

A barca de banho já existia em 1812. Lê-se na Gazeta do Rio de 
Janeiro de 1812: 

"Está fundeada defronte do Largo do Paço. Os camarotes e tanques 
foram aumentados e se acham com todas as comodidades, tendo salas de 
espera e tanques separados em que poderão entrar homens casados jun-
tamente com suas mulheres, o que terá lugar tão-somente por bilhetes de 
assinatura, não se admitindo casais de outra maneira [ ...] O preço de 
cada banho será de 200 rs. por pessoa. " 

SESSÃO DE 1851 

51/1 VENANCIO HENRIQUE DE RESENDE 

Vota contra o projeto criando o Arquivo Público na capital do lm· 
pério. (Projeto n9 15, de 184 7) . 

Este arquivo recebe dotações em todos os orçamentos. 
Ou não existe, e é uma entidade abstrata, ou existe irregular-
mente e este projeto é um bill de indenidade. 

Dando a verba proposta, a Câmara ipso facto aprova a 
existência do Arquivo. O resto é com o regulamento, que 
não compete ao Legislativo. Diz-se que são diminutos os or-
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51/2 

denad~ dm empregados do arquivo e se propõe elevá-los à 
categoria de Secretarias de Estado. "t mania, senhores, não 
se calcular o serviço a fazer e a prestar ao povo; só se cuida 
em criar categorias! O nobre deputado não se fez cargo de 
avaliar os emolumentos a receber no Arquivo Público, porque, 
sendo depósito dos documentos do Império e dos que possam 
vir de Portugal, quem quiser um certificado há de pagar: os 
autores da lei que se discute não se deram a esse trabalho 
mas sim o de marcarem 2:000S para o diretor, e 1:500$ ao 
porteiro. [ ... ]" 

12 de maio de 1851, t. I, p. 36. 

N.8:C. 

A proposta era defendida pelo deputado do Rio de Janeiro, Ber-
nardo Augusto Nascentes de Azambuja. 

As leis da Constituinte referiam-se todas a um Arquivo Público. A 
Constituição o previu (art. 70). Baseado nisso, o regente Araújo Lima 
expediu o Regulamento n9 2, em 2 de janeiro de 1838, dando organi-
zação ao mesmo. O projeto agora visava regularizar a situação e obede-
cia a uma proposta do diretor Ciro Cândido Martins de Brito que, em 
~eu relatório, chamava a atenção para a nece-,sidade de "dar uma orga-
nização definitiva ao Arquivo'', reformando, nessa ocasião, aquele regu-
lamento. Ainda em 1853 a Câmara debatia a situação legal do Arquivo 
Público. Na reforma do Ministério de 1854, o Arquivo foi enquadradc 
no Ministério do Império (6n). 

É aprovado o requerimento e.lo deputado por São Paulo Joaquim 
José Pacheco para enviar o projeto à 2.ª Comissão de Orçamento (Anais, 
1, 39). 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

É aprovado em primeira discussão o projeto de sua autoria: 

"A exceção das causas puramente espirituais os arcebis-
pos e bispos do Império do Brasil ficam sujeitos aos mesmos 
tribunais a que estão sujeitos os senadores e conselheiros de 
Estado." 

14 de maio de 1851, t. I, p. 68. 

(68) PAJ'\DIÁ H. DE TAUTPHEUS CASTELO BRANCO: Subsídios para a his· 
tória do Arqui1•0 Nacional, vol. l, Rio, 1937. 
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N.&C. 

Transformar-se-á na lei n9 609, de 18 de agosto de 1851.  
Esta lei vai se aplicar pela primeira vez em 1874 a D. Vital e a  

D. Antônio de Macedo Costa. 

Jjl/3 VENÃNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Diz ser um absurdo a aprovação de um projeto que autoriza o 
Governo a fixar o número de eleitores, e a Câmara a multiplicar os co-
légios eleitorais. 

Isto facilitaria o jogo dos interesses eleitorais. Se se au· 
torizou o Governo a fixar o número de eleitores, por que mul-
tiplicar os colégios? "Debaixo deste ponto de vista se tem 
todo o país em uma revolução continuada; os povos vêm a 
ser sempre vítimas disso." Remove-se a cabeça de uma co-
marca em obediência dos interesses do partido. 

Vota pelo adiamento. 
Como um deputado diz ser imposível obter as estatísticas gerais do 

Império, responde o Pe. Venâncio: 

"Então é impossível que sejamos uma nação representati· 
va." [... ] "Há uma multidão de chefes de polícia, de dele-
gados, de subdelegados, inspetores, e há de mais a mais os 
párocos, que devem t'irar o cadastro de suas freguesias; toda 
essa gente é obrigada a obedecer como súditos do Impé· 
rio; partanto, se o Governo disser: "Mande a estatística de 
tal rua," deve mandar. Ora, portanto o que nós precisamos 
ter é a estatística do Império, pela qual conheceremos aproxi· 
madamente o número de votantes, então marcaremos a pro-
porção que deve haver de eleitores em relação à população do 
país." 

17 de maio de 1851 t. I, p. ll6-ll7. 

N.&C. 

Um projeto de autoria de Pereira da Silva em 1850 autorizava o Go-
verno a fixar o número de eleitores em cada freguesia, submetendo-o de· 
pois ao Legislativo. Depois da publicação, nenhuma freguesia poderia dar 
nem mais nem menos eleitores. Outro artigo determinava que, ao se 
dividirem as freguesias, o Governo fixaria o número de eleitores, "de mo-
do que [... ], não haja nunca aumento." 
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51/4 

Projeto francamente reacionário, que consolidava a situação eleito· 
ral. A oposição protesta. O eleitorado, diz ela, tem de acompanhar o 
aumento da população. Os eleitores deveriam ser em número correspon-
dente aos votantes (Anais, 1, 40). 

A discussão prolongou-se pelos dias 14, 15 e 16. O projeto é apro-
vado a 17 e passa a 2.ª discussão. No mesmo dia entra em discussão ou-
tro projeto (n.0 122) criando vários colégios eleitorais em várias provín· 
cias. Cita o Pe. Resende o caso do morro do Castelo, na Corte, cuja 
demolição fora autorizada. No entanto, continuam a fazer ali novas 
construções, acumulando dificuldades com o aumento do colégio eleito-
ral. O morro só seria demolido quase um século depois. 

ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Em 2.ª discussão o projeto n.0 122 criando na Província de Minas vá-
rios colégios eleitorais. Fernandes da Silveira vem explicar alguns artigos 
aditivos propostos por ele e pelo deputado Zacarias de Góis Vasconcelos 
~obre o projeto em questão. 

[... ] "O artigo que versa sobre o restabelecimento do Co. 
légio de Vila Nova, em sua segunda parte, contém a prcten· 
são de aumentar o círculo ele Maroim com os eleitores da fre· 
guesia de Santo Amaro, do qual dista légua e meia e perten. 
ce à mesma comarca, a ele Laranjeiras. Como pois, senhores, 
pertencem ao Colégio da Capela, comarca de Vila Nova., os 
eleitores de Santo Amaro situado junto à barra de Cotinguiba 
e que têm de passar pelo Maroim, para fazerem a viagem até 
à Capela? Se se tivesse calculado as distâncias e a comodidade 
do povo, se decretaria tal medida? Creio que não. Pelo que 
tenho exposto, a Câmara se convencerá que nenhum outro 
fim senão a comodidade dos habitantes daqueles municípios 
nos levou a oferecermos à consideração alguns artigos acliti· 
vos, que espero mereçam a sua aprovação." 

27 de maio de 1851, t. 1, p. 256. 

N.&C. 

Por esta intervenção e outras da mesma natureza, pode-se compre· 
ender a morosidade dos trabalhos elo Legislativo, embaraçado continua· 
mente com pequenos problemas municipais surgidos nos rincões mais 
remotos do país, sobre os quais eram escassíssimas as informações dispo-
níveis. 

O deputado Antônio Gabriel de Paula Fonseca justifica a remessa 
de todos os projetos deste gênero à Comissão de Estatística. 
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51/5 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

[ ... ] "É sabido que o Governo não precisa de 5. 000 praças 
das 20. 000 decretadas nesta lei, porque propôs que fossem li-
cenciadas; mas se realmente o Governo não tem necessida-
de dessas 5. 000 praças, como quer a autorização para des-
tacar-se 4. 000 guardas nacionais? Isto me parece um con-
tra-senso porque não diz se estas 4. 000 praças de guardas na-
cionais são para completar a força em estado extraordiuá-
rio, ou se são além da força para circumtâncias extraordi-
nárias" [... ] 

Acha que não se <levem tirar de seus afazeres homens que não são 
obrigados a servir senão em casos extraordinários. 

O Pe. Resende, logo a seguir, não satisfeito com as explicações do 
ministro, volta a insistir em seus argumentos (Anais, I, 390-391). 

6 de junho de 1851, t. 1, p. 388. 
N.&C. 

A Guarda Nacional era uma força interna, de paisanos, subordina. 
da ao ministro da Justiça. Mas em caso de guerra externa, era o caso, 
contra Rosas, ditador da Argentina, podia ser convocada. 

Refere-se ao art. 3.0 da lei ele fixação das forças de terra. 
Diz o art. 3Q: "O Governo fica autorizado a destacar até 4. 000 pra· 

ças da Guarda Nacional". É curiosa a idéia que faziam os deputados 
da proporção de soldados por habitantes, em diversos países. Essa pro-
porção, segundo Sousa Franco, era, no Brasil, de 1 soldado para 175 
habitantes livres, sem contar a população escrava, ou seja 20.000 solda-
dos para 3.500.000 habitantes livres. A população escrava era supos-
ta ser constituída por outros tantos. Em outros países, a proporção se-
1ia a seguinte:" 

Exérc. Um sold. p01 
Países População regular hab. 

Sardenha . 4.600.000 146,000 32 
Confederação Germânica, sem a 

Áustria, Prússia e Baviera 10.700.000 190,000 56 
Rússia 54.000.000 674,000 80 
França . 35.500.000 408,000 87 
Austria 35.800.000 504,000 88 
Espanha 12.400.000 119,000 105 
Prússia . 16.000.000 121,000 133 
Grã-Bretanha com as suas co-

lônias . 32.000.000 104,000 308 
A mesma sem as colônias 28.500.000 73,000 390 
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Afirma-se também que no Rio de Janeiro residia 1/3 de todos os 
escravos do Império (Anais, I, 290-291). 

O Pe. Resende acaba aceitando a emenda de Dias de Carvalho ao 
artigo 3.0 : "Em circunstâncias extraordinárias, o Governo fica autoriza· 
do [ ... ]" 

51/6 ANTôNIO JOSÉ DA SILVA 

Assina, com muitos outros deputados, a emenda substitutiva de 
J!emardo Augusto Nascentes de Azambuja, ao projeto que entregara a 
T. Cochrane a construção de uma estrada de ferro que 

"partido do município da Corte, vá terminar nos pontos das 
Províncias de Minas e São Paulo que mais convenientes fo. 
rem". 

11 de junho de 1851, t. l, p. 445-446. 
N.&C. 

Multiplicavam-se os projetos de construção de estradas de ferro; um 
previa a união de São Paulo a Santos; outro deveria permitir a com>· 
trução de uma es~rada de ferro do Rio a Cuiabá, passando por Minas 
Gerais. 

51/7 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Refere-se ao projeto de organização do corpo diplomático brasileiro, 
art. 2.0, que dá ao Governo o direi to de determinar por decreto, confor. 
me exigir o serviço público, o número e categoria das missões que con-
vém manter atualmente nos países estrangeiros, e bem assim o número de 
empregados de que deverá cada uma compor-se. 

O orador pede uma explicação: 

"Se o Governo tem de fixar as categorias e número dos 
empregados diplomáticos, como é que se poderá exercer a 
reciprocidade exigida pela cortesia e política entre as cor· 
tes? A prática até hoje seguida é a de reciprocidade em to-
dos os governos, isto é, se o governo da Rússia tiver aqui um 
encarregado de negócios, o Brasil deve ter ali também um 
encarregado de negócios. Não sei se pode ter lugar a dou-
trina do artigo" [ ... ] 

14 de junho de 1851, t. l, p. 479. 
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51/8 

N.&C. 

As explicações foram dadas por Carvalho Moreira, futuro barão de 
Penedo, logo incorporado ao corpo diplomático e flor da nossa represen-
tação externa. Trata-se da lei fundamental de organização de nossas mis-
sões (lei n.0 614, de 22 de agosto de 1851, regulamentada pelo decreto 
n.0 940, de 20 de março de 1852). 

Antes dela, só existia o regulamento de 15 de maio de 1834 que se 
limitava a disposições relativas ao funcionamento da representação no 
estrangeiro (69). 

O art. 2.º foi aprovado na sessão do dia seguinte (Anais, 1, 494). 
Também foram aprovados os outros artigos, inclusive o art. 5Q que fixava 
os honorários: 

Os enviados extraordinários e ministros 
plenipotenciários . . . . 3:200$000 
Os ministros residentes . 2:400$000 
Os secretários de legação 1:200$000 
Os adidos . . . . .. 800$000 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se ao projeto de fixação das forças de terra, para os anos 
de 1852-1853, acha que o Sr. ministro da Guerra divide a força em 
corpos móveis e de guarnição; 

"e eu não entendo o que vem a ser essa força de guarmçao, 
.porque não sei o que são no nosso país corpos fixos: o Go-
verno quando precisar de força há de mover todo o exér-
cito. Sempre se considerou o exército de natureza móvel, 
porque conheceu-se que era um erro estar ele dividido em 
corpos fixos provinciais, porque se deixarão possuir do es-
pírito de facção que possa dominar nesta ou naquela pro· 
víncia; o exército deve ter uma unidade e não ser compos-
to de corpos que pertençam a tal distrito, tal comarca ou 
tal província, porque isto é reduzi-los aos antigos pés de cas-
telos" [ ... ] O recrutamento é um vexame, porém não se en· 
contra remédio; "Mas quando se fala em conscrição, levan· 
ta-se um grande clamor porque cada um, quando lhe nasce 
um filho, é logo destinado para tal ou tal repartição." 

(69) RUBENS F. DE MEI.LO: Tratado de Direito Diplomático. 2 vols. Rio. 
M.R.E., 1848. 
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Dí3Wrda da pr~ta de um recnuamento de 20.000 sendo destes, 
5.000 fü:eJllciados. Apregema emenda. 

Rdere-!e â opooi~o dO!!I fazendeiros: 

"Concentram em .~i (eu conheço alguns) muilos deser· 
tore>, que 05 li:m em pior condição que o.> escravos, por-
que dizem: ou me han::ís de seTvir, ou hei de denunciar-,-os 
como desertor". 

Continua atacando a promoção de oficiais não pagos, milicianos, 
guarda nacional. ao posto de brigadeiro, próprio do exército, que chama 
de brigadeiros ín partíbw;. Os mínimos coníer\"am essa irregularidade 
pela rotina. Como também prote•ta comra a demis.são de oficiais não 
pagm, violência contra o direito. Apre~ma emenda nesse sentido. 

O ministro da Guerira, Manuel Felizardo de Sousa e Mdo, diz que a 
irregularidade de promoção de coronéis milicianos a brigadeiros de exér-
cito cessou. Agora são simplesmente reformados. 

17 de junho de 1851, t. 1, p. 513. 
N.&C. 

Pé de castelo era tropa de guarnição fixa de um castelo ~forais: 
Dícíonárío) . 

51/9 ANTONIO FER~ANDES DA SILVEIRA 

A propósito de um requerimento de Manuel Rodrigues de Olivei· 
ra sobre a exísténcía de uma cidade antiquíssima nos sertões da Bahia, 
acha que a representação deve ir a uma Comissão porque esse cidadão 
deve prosseguir em suas pesquisas. 

"Consta-me que já se têm encontrado alguns objetos an-
tigos [ ...], uma espada, enxadas, etc. o que mostra que nesse 
lugar houve uma população em remota antiguidade." 

O requerente já representou à Assembléia local, ao Instituto Histó-
rico, sem resultado. 

30 de junho de 1851, t. 1, p. 657. 
N.&C. 

Vai à Comissão de Estatística. A existência de uma cidade pré-his-
tórica no sertão da Bahia é uma lenda que dura até o fim do século. 
Nada se confirmou (10). 

(70) V.B.J. DE CARVALHO E CUNHA: "Cidade abandonada". Revista do lns· 
tituto Hfstóriro, tomo VI, 318 e VII, J02. "Relatório de uma expedição ac interior 
com advertência do Cônego Januário Barbosa" ib., 1, 150; CÉSAR MARQUES: "Cidade 
Encoberta" ib., LV, I, 2.ª. 1. 
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51/10 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Defende duas emendas apresentadas ao orçamento. A primeira man· 
da equiparar as côngruas dos coadjutores de todo o Império às do Rio 
de Janeiro. A segunda concedia 30:000$ para reparação do seminário de 
Pernambuco, ou que se conceda a este estabelecimento 20:000$ destina· 
dos à criação de cadeiras. A propósito traça um quadro desanimador do 
clero brasileiro. 

'.É evidente o "estado decadente em que se acha o clero no 
que toca à sua ilustração". As escolas de instrução eclesiás-
tica estão em grande decadência. Nos claustros mesmo, on-
de os candidatos tendo casa, cama, mesa, etc., se poderiam bem 
aplicar aos estudos de sua profissão, tem-se notado uma de-
cadência extrema." Os religiosos de Santo Antônio, por exem· 
plo, estudam filosofia no mosteiro de S. Bento, com Frei Po-
licarpo de Santa Gertrudes Silveira. E no entanto o con-
vento de Santo Antônio fora um grande centro de estudos fi. 
losóficos. O próprio mosteiro de S. Bento mandou buscar 
em Portugal um mestre de teologia, infelizmente morto de 
febres. Há deficiência de instrução tanto no clero secular 
quanto no regular. 

Não basta criar cadeiras. Que cadeiras? O grande proble-
ma é "nenhum incentivo que a mocidade brasileira encontra 
hoje para dar-se à vida eclesiástica. Tem-se espalhado no país 
uma propaganda de em pregos públicos que se criam todos 
os anos" [ ... ] 

"Há um campo imenso de aspirações para a mocidade bra· 
sileira e nenhum moço procura dar-se a uma vida onde, por 
assim dizer, a mendicidade é seu destino. Em outras épocas, 
as famílias se honravam de poder dizer que tinham tantos 
religiosos, tantos clérigos, porque era aquilo a que podia 
aspirar a mocidade brasileira: ser capitão de infantaria ou sa-
cerdote. Nesse tempo víamos as casas religiosas muito instruí-
das e virtuosas. Víamos no clero também pessoas muito ha-
bilitadas; mas hoje isso tem até certo ponto desaparecido 
[... ] "O clero brasileiro pode-se dizer que é uma congrega· 
ção de pobres, pobríssimos e mendigos, mesmo porque o alto 
clero que temos é pobre. Os bispos não têm meios de, à sua 
custa, estabelecer um seminário para a educação do clero; po-
dem aplicar uma ou outra quantia para uma ou outra cadeira. 
O alto clero, se é que se pode chamar alto, é pobre, e tem a 
pequena côngrua de 2:400$ e os mesquinhos emolumentos 
que lhe produz a Câmara Episcopal. 

O clero particular também é pobre. Aqueles que não 
têm grande patrimônio de seus pais vivem do pé do altar que 
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nada é hoje. Note-se como se faziam antigamente grandes con. 
ventos, grandes casas eclesiásticas. Então não havia loterias, 
não havia este jogo universal, nem mesmo adjutório do Go· 
vemo, mas a piedade pública e o interesse público que os 
fiéis tinham no estabelecimento dessas casas, faziam com que 
eles contribuíssem para elas. Mas hoje não há nada disto e, 
como o nobre ministro disse no seu relatório, os frades de 
Santo Antônio vivem na miséria, na pobreza, porque mesmo 
a esmola da porta não rende nada. Disto nasce este estado 
de coisas, a falta de ilustração que hoje se nota no clero brasi· 
leiro. E a esta falta se prende isto que se chama imoralida-
de, porque um eclesiástico obrigado a descer à vida comum 
para tratar da sua subsistência é, desde logo, por assim dizer, 
menos apreciado, é obrigado a dar-se a algumas coisas que 
não podem deixar de trazer algum desar à sua profissão e en-
tão, de ponto em ponto, pode-se dizer que vai caindo em uma 
imoralidade. Mas ainda assim eu duvido que o clero brasi-
leiro seja mais imoral do que o dos outros países. O que eu 
tenho lido e ouvido sobre o que se passa na Europa, e prin. 
cipalmente nesse mesmo centro do catolicismo, me induz " 
crer a respeito desses países o mesmo que a respeito do clero 
brasileiro nos autorizar a crer a Fala do Trono e o relatório 
do Sr. ministro. Não vejo na nossa sociedade, salvando indi-
víduos que são numerosos para honra do Brasil, que haja uma 
classe que tenha o direito de atirar a pedra às outras. Exi· 
gir que no meio de uma sociedade em que todos os dias se 
apregoa que grassa a corrupção e a imoralidade, o clero fi. 
zesse uma exceção desta calamidade geral seria uma tirania, 
seria exigir que na imensidade do oceano alguns peixes vi· 
vessem, nadassem e saltassem sem se molhar. Moralize-se toda 
a sociedade, moralize-se o nosso povo que é desmoralizado 
pela imprensa, pelas aspirações, pelas facções, porque isto é 
conveniente. Mas quais são os meios que se apresentam na 
Câmara hoje para satisfazer esta recomendação feita pela Fala 
do Trono e pelo relatório do nobre ministro da Justiça? Apa-
recem 20: 000$ para se criarem algumas cadeiras nos seminá-
rios episcopais. Pois depende só daí a ilustração do clero, 
depende só daí a sua moralidade? Creio que não. Depende 
primeiramente de que se arrede a causa já enunciada, a falta 
de incentivo que se encontra na vida eclesiástica para os mo-
ços que acham na sociedade! civil um campo imenso para suas 
aspirações. Seria preciso elevar o clero brasileiro a uma al-
tura que o salvas~e desse estado de mendicidade em que vive, 
não só pelo desprezo que lhe têm acarretado as doutrinas do 
século XVIII, até hoje espalhadas por todas as famílias e que 
andam em todos as mãos em ar de catecismo, e cessar-se esse 
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abandono em que o estado civil tem deixado o estado ecle. 
siástico. Todos os dias fazem-se criações novas. Ainda há 
pouco pediu-se a criação de tantas Relações, de tantas acade-
mias, todos os dias pede-se mais uma coisa, mais outra; mas 
para o estado eclesiástico, para a educação do clero, coisa ne. 
nhuma (apoiados), e daí resulta que o clero é reputado coisa 
pouco interessante para a moralização do Estado, para o ser· 
viço do país. Se este é o pensamento, se o clero é de tão 
pouco interesse para o estado civil, então deixemos que o povo 
alimente aqueles ministros de que precisa para manter o seu 
culto, então não se arrogue a nação, o Governo, o padroado, 
o protetorado do clero, deixando-o na miséria e na ignorância. 

"Proponha o Governo à Casa os meios de ilustrar o cle-
ro, tome o Governo a iniciativa, obrigue os bispos a não or. 
denar senão homens que se apresentem habilitados nas ciên· 
das eclesiásticas para evitar que se dê aquilo que temos visto 
muitas vezes: um homem que foge de uma província onde 
acha alguma dificuldade em ordenar-se, vem aqui para a 
Corte, ou para qualquer outro lugar, dirige-se a um grande e 
pede uma carta de favor, dizendo: Exmo. e Revmo. Senhor. 
Desejo ordenar-me, vou entrar em exame em tal dia, peço a 
proteção a V. Exa." - Assim tem-se visto ordenar homens 
sem princípios, sem nenhuma instrução: e a prova está no 
que se passou há pouco tempo em Pernambuco, não desce. 
rei a individualidades, porque o caso não é para isto. 

"[... ] É necessário dar meios para termos um clero ilus-
trado: devemos fazer com que esta posição seja apetecida." 

Propôs no ano anterior pequena melhoria aos coadjutores. 

O pároco pode adoecer. Em Pernambuco, pelo menos, os 
párocos não podem prescindir de um auxiliar. O tesouro pa· 
ga-lhes uma côngrua. Antigamente era de 25:000$rs, no tempo 
em que o Concílio Tridentino entendeu que um capital de 
500$, rendendo 25$ por ano era um patrimônio suficiente 
para título de ordenação de um sacerdote. Depois concedeu. 
se aos párocos a côngrua de 100$ e de 50$ aos coadjutores. 
Finalmente concedeu-se aos párocos 400$, ficando os coadju 
tores com 100$. 

"Quando tomei conta da minha freguesia, que em outro 
tempo era servida por 8 sacerdotes, porque além do p<íroco e 
coadjutor, tinha 4 administradores de sacramento, tinha um 
prioste sacerdote que era encarregado das encomendações e 
expediente da freguesia, um sacristão-sacerdote, achei-a uni-
camente servida por três; o pároco interine>, um coadjutor 
e um administrador dos sacramentos. Quis aumentar esse 
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.. Hoje iw Rfo d!lf: .J:nlltÍrú há um clamor muito gyande 
por parte do clero porque ele não tem nem com que bebei 
água, porque a aiaçãó do., U:."ffiÍtbim por cama das febr~ 
~relas trazendo .r:omígo a. pM!bit;ão dos. corpos irem rece· 
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para o umíltrío, nrã(J curam m;1 is des."45 ~olenidades funerá-
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recebia maí5 algum hem:Hcío. E:'ita ordem, filha da necessi-
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iJei por quê, porqm1.nto l fora de dúvida que a febre ama-
rela em geral noi1 u:m deixado. O que repito é um grande 
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que a piedade elo" fíéí'> lhes dava pela solenidade da igreja, 
o que por certo wnwrre para reduzir o clero a nada; por· 
quanto se lhe tira o último recurso de sua subsisténcia, fa. 
7.(."lldo-0 rc:"fluzír l!ornente ao pároco e ao seu coadjutor [... ]" 

"No interior, os fazendeiro·;, em regra, procuram ter um 
capeJão. O ordenado ou pemão que eles dão unidos a essa 
côngrua proposta na emtmla, e rna.ís alguma coisa que dê 
o pé de altar, fará com que os párocos possam achar mais 
facilmente sacerdote~ que r4ueiram ser coadjutores. 

"Nego a quem quer que seja o direito de dizer que o 
clero brasileiro não é instruído, não está moralizado, porque 
não llC proporcionam os meios competentes para se alcançar 
tão grande fim . 

O seminário de Pernambuco está em risco de cair sobre 
a c.abeça dos estudantes. O seminário de Pernambuco teve ou· 
trora todas as vantagens dadas pelo seu fundador, o bispo 
Azeredo Coutinho. 

Em tempos proibiu-se aos bi>pos ordenarem alguém sem 
licença do Governo. O que convinha era exigir a habilitação 
cabal. "No estado em que ia o estado eclesiástico brasilei-

416 

http:a1dmcni.'\-tr::t�::.�o


ro, talvez fosse preciso chamar alguns seculares ao episcopa· 
do, como já tinha acontecido em épocas remotas, que mesmo 
poderia ser chamado ainda o Sr. Antônio Carlos Andrada 
Machado ou o Sr. José Clemente, [mas] que suas opiniões 
enunciadas na Câmara podiam induzir a Cúria Romana a 
não lhes conceder as bulas que eram precisas." 

"O clero, a não ser o monge da Tebaida, e vivendo em 
contato com a sociedade não pode ser a exceção da regra 
da sociedade. Se esta for imoral, o clero não pade ser moral." 

É a favor das anistias. Já a propôs para os cabanos e os revoltp-
sos da sabinada na Bahia. Mas não quer que a anistia seja a regra e a 
lei, a exceção. 

"A estabilidade dos impérios se funda na justiça, e não 
na clemência". 

Entende que o crime político é o mais grave na sociedade. 

"Uma revolução é um crime que transtorna a socieda· 
de: é o roubo, o assassinato e a violação concentrados. Uma 
revolução traz todos os males porque, conquanto os chefes 
não tenham essas vistas, nunca podem eles conter os sem 
soldados [... ] "Eu sempre tive horror da promover revo. 
luções [ ... ] 

Mas em Pernambuco, alguns dos que sofrem são meus 
amigos, sinto vê-los sofrer. A anistia tem sido aplicada des-
criteriosamente, perdoando-se os que excitaram os revolto-
sos". 

Faz uma autocrítica. 

"Não pensem os nobres deputados que têm mais humani· 
dade ou amor à liberdade do que eu, não; mas 66 anos que 
têm passado por esta cabeça têm mostrado pela experiência 
o resultado das idéias exageradas. " 

Voltou do exílio em países republicanos 

"muito cautelosos sobre a liberdade. Desde 1830 que eu fui 
nesta Casa membro da maioria". 

l de julho de 1851 t. II, p. 14-19. 
N.&C. 

Pode ser considerado o mais importante discurso do Pe. Resende 
nesta sessão, não só pelas declarações acerca àe sua posição política, e 
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sua autocrítica de antigo revolucionário, como pelos elementos para 
compreensão do verdadeiro estado do clero. Note-se a declaração de 
que melhor seria a extinção total do padroado. 

A declaração aludida da Fala do Trono e que consta da publicação 
oficial (11) é curta: Pede leis "que forneçam meios para formar um clero 
moralizado e ilustrado, que pelos exemplos e conselhos desenvolva e fir. 
me os sentimentos de moral, de religião e de amor ao trabalho". 

O relatório apresentado pelo ministro da Justiça, aliás dos maiores 
uomes do Império, Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara, de· 
dica um capítulo inteiro aos negócios eclesiásticos e é a ele que se re· 
fere o Padre Resende. Note-se que Eusébio de Queirós é uma das culmi-
nâncias da política imperial, considerado o papa dos conservadores. Daí 
a importância das seguintes declarações: "O estado do nosso clero re· 
clama sérias medidas: ele se ressente especialmente da falta de instru-
ção. Salvas mui poucas exceções, compõe-se em grande parte de homens 
que abraçam o estado eclesiástico sem a menor vocação e apenas como 
meio de vida. Alguns tiveram, é verdade, bons princípios, educam-se 
ern seminários e, quanto permite a fragilidade humana, se não são lu· 
minares, ao menos não deslustram nem escandalizam; mas uma boa parte 
não recebeu nem a educação nem a instrução conveniente, saudou as ciên-
cias eclesiásticas no lumiar, aprendendo um pouco de latim e nada mais." 
[... ] "E considera-se o clero como o termômetro da moralidade de um 
povo". Estabeleça-se como regra que nenhum nacional ou estrangeiro 
receba ordens sem ter feito um curso completo no seminário, com apro-
vações plenas em todos os anos; neguem-se as licenças aos que não 
apresentarem estas habilitações em forma; habilitem-se os bispos onde 
nãc há seminários para os erigir e aqueles que já os têm incompletos 
para os completar; não se consinta que eclesiástico nenhum de outras 
dioceses exercite atos de ordem sem prévio exame e sem apresentar de· 
missórias de seu prelado em que se declare o motivo da sua retirada, 
a sua vida, os seus costumes e a sua instrução. Restabeleça-se a prática 
de examinar os clérigos a miúdo, e ainda mesmo os párocos colados se 
aos bispos constar que eles têm perdido a ciência, como dispõem as cons· 
tituições do Arcebispado da Bahia adotadas nas demais dioceses, e ter· 
~e-á feito muito. 

"Entretanto para o realizar é primeiro que tudo necessário fazer 
alguns sacrifícios pecuniários, a fim de se estabelecerem ou melhorarem 
os seminários; assim como retribuir os párocos e, em geral, as funções 
eclesiásticas de modo a chamar para o clero homens de verdadeiro mé· 
rito, e a estabelecer uma concorrência que habilite os bispos a ser 
exigentes e severos na escolha dos ordenandos. 

"É necessário também aumentar o poder temporal dos bispos e do 
foro eclesiástico sobre o clero. Não bastam as penas espirituais. A 

(71) Falas do Trono. Rio, 1889, p. 454. 
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parte do clero para quem a repressão é mais necessária é exatamente 
aquela que zomba dessa penalidade. 

"Não posso concluir estas observações sem lembrar-vos a urgente ne-
cessidade de estabelecer um privilégio de foro para os bispos" [ ... ] . 

"O clero regular ressente-se dos mesmos defeitos do secular. Os 
mesmos remédios, pois, aproveitarão a um e outro. O espírito de in· 
subordinação que atormenta o século tem também invadido o claustro", 
"Os religiosos franciscanos, que residem no convento sobre o morro de 
Santo Antônio, acham-se reduzidos à indigência pela cessação das sepul-
turas, que constituíam sua renda principal. Talvez fosse conveniente 
estabelecer pensões vitalícias a esses regulares, mediante a cessão do con· 
vento e terreno adjacente (precedendo os necessários acordos), tanto 
mais quanto na opinião de pessoas entendidas, a demolição desse con· 
vento, para se arrasar o morro em que se acha edificado, é uma necessi. 
dade higiênica, e o meio de facilitar o nivelamento da cidade"; 

Um homem da eminência moral e cultural do senador Eusébio de 
Queil'ós solucionava a crise dos franciscanos com a extinção do claustro 
e o arrasamento do convento. Não lhe ocorre nem a importância da 
vida religiosa, nem o valor de um monumento. Se ele o visse hoje, res· 
taurado, destacado e protegido! 

Cabe ainda uma observação a respeito de Frei Policarpo de Santa 
Gertrudes Silveira, beneditino que influiu na formação dos francisca· 
uos, e ensinou também no Seminário de São Joaquim. Segundo o Dietá· 
rio do mosteiro, ensinava as doutrinas mais vulgarmente abraçados na-
quela época. Professava as teorias sensibilistas de Condillac (72). 

Note-se que destas sugestões ministeriais resultou a lei criando o foro 
especial para os bispos acima referida. As demais sugestões não foram 
levadas em conta. 

A intervenção do Pe. Resende, por outro lado, revela o estado de 
dependência em que a Igreja vivia com relação ao Governo. Um depu· 
tado, homem de Igreja, pede que o Governo proponha os meios para 
ilustrar e moralizar o clero! 

51 /11 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

A 2 de julho a Comissão de Negócios Eclesiásticos, em parecer subs. 
crito pelos padres Manuel Júlio de Miranda e João José Vieira Rama· 
lho, propôs que não progredisse o projeto visto que sua matéria trans-
c.ende os poderes da Câmara 

"que não pode ingerir-se em negócios puramente espirituais." 

2 de julho de 1851, t. II, p. 24 

(72) Mosteiro de S. Bento do Rio de Janeiro, Rio, 1927. p. 226. 
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N.&C. 

Na sessão de 6 de junho de 1851, o deputado Joaquim Augusto do 
Livramento, deputado por Santa Catarina, propusera que a jurisdição 
espiritual exercida pelo bispo de São Paulo sobre o município de Lajes 
passasse para o do Rio de Janeiro, em face da alteração dos limites (Anais, 
I, 388). 

José Inácio Silveira da Mota apóia o parecer da Comissão. Não i 
possível deixar de ouvir previamente a Santa Sé. Nesse sentido apresenta 
emenda que é aprovada. 

51/12 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se ao projeto de orçamento da Marinha para o aJlQ de 
1851, à emenda que consigna 400:000$ para a conclusão do dique da ilha 
das Cobras, ou aquisição de um dique flutuante, o Sr. Resende vota 
contra. Protesta contra o erro de construção do vapor Pedro II. 

[... ] "Esse dique da ilha das Cobras é uma empresa de 
muitos anos, que poderia estar concluída se os Srs. minis· 
tros da Marinha tivessem constantemente aplicado para ele 
a sua atenção. Lembro-me que o Sr. marquês de Parana-
guá, falando nesta Casa, disse que a pedra extraída do dique 
chegava para o custeio da despesa que ali se fazia; mas dan-
do-se mesmo que não chegue para o custeio, seguramente 
adiantará muito e poupará a despesa; e então os 400:000$ que 
a Comissão propõe me parece exagerada quantia para o 
acabamento do dique, quanto mais que não se acabará essa 
obra este ano. Portanto tenho de votar contra essa emenda, 
estando porém disposto a dar meu voto se o Sr. ministro re· 
clamar essa quantia para o estabelecimento de um dique flu. 
tuante" [... ] . 

4 de julho de 1851, t. II, p. 46. 

N.&C. 

O grande dique da ilha das Cobras, dique imperial, foi iniciado 
em 1824. De 1832 a 1854, 22 anos, esteve a obra parada. Foi inaugurado 
em 1861. Em 1861 foi determinado seu aumento. Ficou pronto em 1877. 
Outros diqu:::s foram construídos paralelamente (73). 

(73) AARÃO REIS. "Notícia~ sobre os diques". Revista Maritima Brasileira, 1889. 
fase. 6. 
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51/13 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ainda sobre o orçamento da Marinha, volta a criticar o erro na 
construção do navio Pedro II, e a construção do farol de Cabo Frio. 
Desculpa-se por entrar em seara técnica: "O padre não entende disto. 
Ele que leia o seu breviário" (risadas) . Impugna a disparidade de ven-
cimentos, a reforma do Conselho Supremo Militar, atual Superior Tri-
bunal Militar, que modifica penas, a seu bel-prazer. Atribui a corrup-
ção reinante à impunidade. 

4 de julho de 1851, t. II, p. 53. 
N.&C. 

O Pe. Venâncio timbra em afirmar que suas críticas não têm o 
caráter de oposição. 

51/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A questão do adiamento é irrelevante. O que importa é 
tomar posição relativamente à questão levantada pelo nobre 
deputado pela Bahia, com respeito ao problema da sessão 
conjunta das duas Câmaras, fusão. Diante de emendas do Se-
nado rejeitadas pela Câmara, qualquer deputado, julgando 
o assunto vantajoso, tem direito de pedir a fusão, indepen-
dentemente de parecer de Comissão: "Nem creio que o Se-
nado tenha dúvida com a Câmara dos Deputados sobre a 
execução do art. 61 da Constituição; o Senado sustentava 
um direito. A questão é se o Senado é sempre obrigado a 
julgar a matéria tão vantajosa como entender a Câmara, e 
concordar sempre na fusão. O Senado já tem reconhecido 
que o art. 61 não era letra morta, e que alguma vez devia ter 
execução. Tendo assento nesta Casa desde a Constituinte, 
nunca vi que para se pedir fusão se exigisse parecer de alguma 
Comissão. Rejeitadas as emendas do Senado, se algum depu-
tado requer que se decida que a matéria é vantajosa para se 
convidar o Senado a uma junção, a Câmara vota que é van-
tajosa a matéria, e que se convide o Senado para a junção, ou 
pelo contrário a Câmara julga que o projeto não é vanta-
joso, e não se requer fusão . 

Critica com acrimônia o comportamento da Câmara passada que 
queria forçar o Senado a aceitar a fusão. Concorda no caso em convi-
dar o Senado. 

5 de julho de 1851, t. II, p. 69. 
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~'\'.&C. 

Em discussão a reforma dos estatutos dos cursos jurídicos e da es-
coia de Medicina. Fora o deputado J. l\f. \Vanderley que levantara a 
questão da fusão. A acrimônia do Pe. Venâncio se dirige de fato con-
tra o Pe. Marinho que julgará uma ofensa à Câmara a recusa do Sena· 
do a uma sessão conjunta. É aprovada a fusão (Anais, II, 73). A fusão 
será resolvida em 2 sessões, a 12 e 14 de julho, sob a presidência de 
Araújo Viana. Assim, com a participação de 79 deputados e 29 se-
nadores, a reforma dos cursos superiores foi debatida em discursos que 
enchem 27 páginas dos Anau! Praticamente todas as emendas do Senado 
foram rejeitadas (A naís, II, 170-171) . 

51/15 VENkr\CIO HE:!\'RIQUES DE RESENDE 

Opõe-se à autorização dada a corporações de mão-morta de possuí-
rem imóveis. Entra em discussão o projeto n'? 31, autorizando várias igre· 
jas, irmandades e ordens terceiras a possuírem imóveis, não obstante 
a proibição geral. Diz que há concessõ:c:s de terrenos ocupados por igrejas. 

Mas não se diz se é o do local coberto pela igreja ou se 
maior extensão. "Se é só o terreno ocupado pela igreja, 
é ocioso o projeto, visto que não se botará abaixo a igreja 
para ocupar o terreno, e se é uma data de terra em parte da 
qual está colocada a igreja, isto me faz lembrar a história dos 
jesuítas que pediram terreno quanto cobrisse um couro de 
boi e depois cortaram o couro em tiras, de sorte que abran-
geu uma légua." 

Os bens de mão-morta devem ser convertidos em apóli· 
ces da dívida pública. O Estado 1ucra com a venda e não per· 
de a décima que as casas de caridade não pagam. Os bens 
devem ser previamente convertidos em apólices e estas doa· 
das. 

"Os bens de raiz dessas casas vão em decadência. Tudo 
vai sendo pouco para os consertos." Os inquilinos não con· 
sertam os prédios e eles vão em ruínas" [ ... ] 

7 de julho de 1851, t. II, p. 75. 

N.&:C. 

Desde as Ordenações do Reino (Liv. 2.0 , tít. XVIII) as corporações 
de mão-morta estavam proibidas de possuir bens de raiz sem licença 
do Estado. O regimento de 2 de outubro de 1851 repetiu a disposi· 
ção. Esta medida, bem intencionada, visando a impedir a constituição 
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de grandes patrimônios não rentáveis, resultou no esfarelamento das doa· 
ç0es piedosas em títulos continuamente desvalorizados. 

O Pe. Venâncio conservava de sua formação liberal uma visível má· 
vontade aos jesuítas. Crer na anedota da doação de um terreno cober· 
to por um couro de boi é realmente incompreensível num homem de sua 
estatura moral. 

O projeto, não obstante, é aprovado pela Câmara, provavelmente 
também para marcar sua oposição à Câmara liberal da legislatura ante· 
rior que se opusera várias vezes à venda dos imóveis para conversão do 
preço em apólices, baseada na experiência que a venda forçada benefi. 
dava de fato a alguns espertalhões que rematavam o imóvel "por 500 
réis de mel coado". 

51/16 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre o projeto n9 174 (1850) que trata do foro privilegiado para 
os arcebispos e bispos do Império. 

"Art. I.0 - A exceção das causas puramente espirituais os 
arcebispos e bispos do Império do Brasil ficam sujeitos aos 
mesmos tribunais a que ficam sujeitos os senadores e conse· 
lheiros de Estado. 

Art. 29 - Ficam revogadas todas as leis e disposições em 
contrário." Henriques de Resende. 

O autor quer fazer uma pequena alteração no projeto; 

"o artigo diz - para ser ju1gado pelo tribunal que julga os 
deputados e senadores. - Ora, neste caso, é o Senado o juiz; 
mas como este tribunal me parece mais político do que pro-
priamente judiciário, desejava que o foro dos bispos fosse o 
Supremo Tribunal de Justiça; desejava que o tribunal que 
julga o corpo diplomático e os presidentes das províncais fos-
se também aquele que tenha de julgar os bispos." 

Envia emenda: 

"Em vez de se dizer - seja o mesmo que julga os depu 
tados e senadores, - diga-se - que julga os presidente de pro-
víncia e o corpo diplomático." 

É aprovado. 

7 de julho de 1851, t. II, p. 78. 
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N.&C. 

Os bispos passaram a ser julgados pelo Supremo Tribunal de Jus-
tiça. O projeto é aprovado em 3.ª discussão logo depois (Anais, II, 79). 

51/17 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Pede informações sobre as obras da matriz de Fortaleza. 
A concessão de loterias, feita em 1848, mandara reservar uma quan-

tia para paramentos. A Comissão construtora pediu a revogação desta 
cláusula, pela urgência de concluir as obras. O Pe. Resende insiste em 
saber se a matriz dispõe de paramentos e alfaias. Deixou uma vez de 
celebrar, tal o estado em que se encontravam os paramentos, em peda-
ços. 

"Nos belos dias do nascimento da Igreja, em que não 
havia templos, o culto se celebrava nas catacumbas dos már-
tires, ou em pequenas barracas, nos campos. Eu não digo que 
não se acabe a obra, mas na colisão dou preferência ao culto 
e não ao templo." 

7 de julho de 1851, t. II, p. 79. 
N.&C. 

A Câmara votou a revogação da cláusula e rejeitou o pedido de in-
formações. 

51/18 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Discussão do orçamento da receita. 
Contrário à emenda "opressiva para as famílias brasileiras", que im-

põe 4$000rs anuais para todos os escravos de serviço interno das famílias 
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande e São Paulo. 

Estranha não haver qualquer imposição sobre cavalos de estado ou 
de sela, que nada pagam . 

Também os prédios considerados urbanos não pagam senão a décima, 
quando alguns possuem grande número de escravos e plantações de ca-
pim que nada pagam. 

Vai apresentar uma emenda criando uma imposição para o acaba-
wento e conservação do encanamento de água potável que se está fazen-
do no Rio de Janeiro. 

A imposição de 13 sobre a renda dos prédios não seria pe· 
sada já que se trata de fornecer água ao pé das casas, valori-

424 



zando os prédios. Em Pernambuco este melhoramento se esta· 
beleceu por uma empresa privada, rápida e economicamente. 
No Rio está sendo feito demorada e dispendiosamente pelo 
poder público. O resultado é que a venda de água ainda é 
uma atividade lucrativa no Rio. O povo paga bem quando 
vê o proveito da contribuição. 

Propõe que não se vendam penas-d'água, estabelecendo uma proprie. 
<lade privada sobre o bem público. Propõe o arrendamento anual, útil 
para a conservação da obra. 

É contrário à venda do papel selado. A experiência foi negativa e 
criou-se o selo aposto aos documentos. Acresce que o ministro propõe 
o monopólio da venda do papel, sistema também já experimentado e re-
jeitado. Estas medidas constam do relatório ministerial, mas não do 
projeto da Comissão. Seria bom que esta explicitamente as condenasse, 
impedindo que o Executivo as estabeleça. 

Prefere a imposição de 13 aos prédios para a água do que para o 
calçamento, porque este é de vantagem para todo mundo. Condena o 
sistema de calçamento no Rio, 

"sem princípio e sem nível, de sorte que as casas vão fican-
do enterradas, úmidas e inabitáveis, [ ... ] focos de enfermi-
dades." 

16 de julho de 1851, t. II, p. 191. 

51/19 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito de uma emenda sobre a reforma dos correios e alfân-
degas, lastima 

"que ainda não se tenha perdido o costume de fazer da lei 
do orçamento um embarque geral de todas as biscas, en-
xertando-se nela matérias inteiramente estranhas, matérias que 
fazem o objeto de leis especiais, e em tal número que só por 
si podiam fazer uma coleção de leis" [ ... ] 

É uma destruição do sistema geral. 

Vota contra o artigo porque contém matéria de legislação ordinária. 
- Reformam-se e concedem-se favores, sem o exame devido, além de es· 
tabelecer-se princípios gerais de finanças, criando-se impostos e taxas. 
Opõe-se assim a várias emendas sobre aposentadoria com 20 anos de ser-
viço, sobre a alfândega da cidade do Desterro, sobre rendas provinciais, 
sobre reformas no arsenal de guerra, sobre isenção de taxa de porte 
para jornais. 
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Contrário à taxação dos esc.Ta\'<X em serviços domésticos. 

"A~ nossas famüias não estão acostumadas a ÍT ao mer-
cado comprar o nectlsário. :\fe,mo as mais pobres e da das 
se média estão acostumadas a servirem-se com e~cravos ou 
alugadm. ,\ Inglaterra introduziu as populações asiáticas nas 
Anúlhas, os coolíes. Nós não temos braços livres para substi-
tuir os escravos. 

Faz ironia: 

"Ainda não chegamos a tal altura da civilização, que pos-
samos já ver as nossas brasileiras com um realejo às costas 
pelas ruas tocando e cantando." 

"Faço votos para que cheguemos ao tempo de dispensar o 
serviço dos escravos" (apoiados), mas não dando esses golpes 
em todos os nosms hábitos." 

21 de julho de 1851, t. II, p. 267. 
N.&C. 

Já se vê que era antigo o abuso das chamadas "caudas orçamentá-
rias", em que, a prop/Jsito de autorização de despesa<; de vigência ânua, 
faziam reformas permanentes na legislação. Este abuso, que o Pe. Ve· 
nâncío profliga, veio pela República afora até a reforma constitucional 
de 1926. Entretanto, criaram-se serviços, reformaram-se outros, modificou-
~e o ensino e a legislação civil, aproveitando-se o rito especial da vota: 
ção da "Jei de meios. " 

Note-se a declaração a favor de um cauteloso abolicionismo. 

51/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Refere-se à emenda que concede aposentadoria aos conselheiros de 
E~tado Honório Hermeto Carneiro Leão, l\fanuel Alves Branco, Antô-
nio Paulino Limpo de Abreu, José Clemente Pereira, Cândido José de 
Araújo Viana e José Cesário de Miranda Ribeiro. 

"Discordo do Governo [ ... ] que entende que a reprova· 
ção de uma aposentadoria pelo Corpo Legis1ativo não envo1 
ve mais do que privação do ordenado ao aposentado; de ma-
neira que a aposentadoria equivale a uma demissão porque o 
empregado que o Governo meteu no lugar do aposentado con. 
tinua a servir, e o aposentado fica sem emprego e sem orde-
nado. Sempre neguei, Sr. presidente, este direito ao Governo 
porque, se a Assembléia Geral tem o direito de aprovar ou 
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reprovar as aposentadorias, é claro que no caso de reprovação 
nenhum efeito pode ter o decreto do Governo." 

O orador vota contra o artigo uma vez que vai de encontro com 
seus princípios. 

[... ] "Tendo mil vezes manifestado na Câmara a opinião 
de que não admito aposentadoria senão a empregados que não 
podem mais continuar nos serviços, e, neste caso, não está al· 
gum ou alguns dos indivíduos agraciados" [ ... ] 

24 de julho de 1851, t. II, p. 306. 

N.&C. 

A lei de 18 de setembro de 1828 criou o Supremo Tribunal de Jus-
tiça. Os seus membros não poderiam exercer qualquer outro emprego, 
salvo o de membro do Poder Legislativo, nem acumular outro algum 
ordenado. Eram nomeados segundo a lista de antiguidade entre os de· 
sembargadores. Desde aí, atingindo o posto para promoção, o magis· 
trado que não preferisse ingressar na Corte Suprema, ou sendo conselhei-
ro de Estado, era aposentado com honras de membro do Supremo Tri· 
bunal: tratamento de excelência e título de conselheiro. Uma emenda 
ao projeto de aposentadoria de Carneiro Leão, depois marquês de Pa· 
ra ná, estendeu-a a mais cinco <lesembargadores. 

As aposentadorias são todas aprovadas em votação secreta. 

51/21 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Discute-se a concessão da quantia de 200$ anuais ao coadjutor de 
S. .João d'El-Rei. Trata-se de um sacerdote nonagenário que ainda pres-
ta bons serviços. Há emenda do deputado Pacheco estendendo a medi-
da aos coadjutores que, por enfermidade, precisem do auxílio. 

"Quando confeccionei este projeto na qualidade de mem 
bro da Comissão Eclesiástica, confesso a V. Exa. que já o fü 
com muito receio porque negócios eclesiásticos encontram nes· 
ta Casa muito poucas simpatias (não apoiados). Perdoe a 
Casa esta minha franqueza." 

"Quando se apresenta uma medida geral a favor dos pá· 
rocos [... ] aparece a oposição a ela porque é muito extensa, 
são muitos os párocos e é muito grande a despesa, e nada se 
faz, e quando se apresenta uma medida isolada, e quase insig· 
nificante, 200$ para dar-se a um coadjutor, a um vigário mui· 
to adiantado em anos e em serviços à Igreja, também não de. 

427 



ve passar porque é parcial, incompleta. E no fim de tudo o 
que acontece é não passar cousa alguma." 

Votará pela medida do deputado paulista Pacheco, mas está certo 
de que não passará. 

"Não apareceu requerimento de pároco algum, nem coad· 
jutor, em condições semelhantes." 

Lembra que a província tem declarado extintas paróquias e deixado 
párocos sem qualquer recurso, como foi o caso do Pe. Francisco Alves 
de Mendonça, deputado por Minas, recém-falecido. 

Há uma enorme disparidade nas côngruas dos párocos. 
Os do Rio têm 600$ e os de :Minas, 300$. Um pároco em Mi· 
nas recebe quase tanto quanto um soldado na Corte. 

Responde a várias objeções levantadas contra o parecer. 

28 de julho de 1851, t. II, p. 339. 
N.&C. 

Tratava-se de um parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos, 
concedendo ao Dr. Luiz José Dias Custódio, pároco da cidade de São 
João d'El Rei, a côngrua de 200$000 para pagamento do seu coadjutor 
(Anais, II, 6). 

A proposta vai às Comissões reunidas de Constituição e Negócios 
Eclesiásticos em face da dúvida levantada acerca da competência da Câ-
mara, na hipótese de serem os coadjutores considerados empregados pro· 
vinciais. 

51/22 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão do orçamento, pede para o seminário de Pernambuco 
um terreno do antigo quartel, o que já fizera em favor do seminário da 
Bahia. 

A favor da cobrança de uma taxa de 1Ors, sobre cada folha perió-
dica. 

A expressão - liberdade de imprensa - é inteiramente abu· 
siva desde a sua origem. Aboliu-se a censura prévia, tanto 
do Desembargo do Paço quanto do Santo Ofício. Mas não 
quer isto dizer que a liberdade de imprensa está isenta de 
restrições. 

Na segunda discussão passou que se concedessem oito lo. 
tes de terreno de mil braças quadradas em roda das colônia~ 
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militares de Alagoas e Pernambuco. Há agora emenda pas-
sando a mil braças em quadro. 

É um verdadeiro império. Queixamo-nos da falta de bra· 
ços com a extinção do tráfico. Ao mesmo tempo dão-se ter. 
ras que vão fazer falta a outros. Outrora davam-se terras a 
quem não as podia aproveitar enquanto outros brasileiros 
não têm onde pousar a cabeça. 

Prefere a redação primitiva. 

1.000 braças quadradas é o que se concede aos oficiais 
contratados na Europa e não exigem muitos braços. 

Hoje o único terreno onde há madeira para construção 
é o que medeia entre Pernambuco e Alagoas. Já custa m:i.[s 
construir ali um edifício de madeira que de ferro. Distribuí-
rem-se as matas por particulares em lotes tão grandes é 
deixar essas matas sem madeira. 

Dão-se ao Governo 500:000$ para a colonização mas não 
se diz que fazer com essa quantia. 

Declara-se contrário ao tipo de colonização feito pelo Governo, que 
manda buscar homens na Suíça e Alemanha para distribuí-los pelos fa. 
zendeiros, a fim de cultivarem a terra . 

"Eu não entendo que seja este um bom sistema de colo· 
nização; o Governo devia ficar habilitado para com esse di-
nheiro mandar tombar os terrenos, demarcar as terras devo-
lutas, para então dividi-las por colônias. Os colonos manda-
dos vir por conta do Governo, quase todos são artistas que na 
Europa não têm que fazer, são pintores, carpinteiros e escul-
tores, que sendo mandados para o interior, daí voltam em 
pouco tempo por se não ajeitarem com o serviço da agricul-
tura, achando facilmente emprego nas nossas cidades. Se é 
esta a colonização que se quer, eu não me oporei a ela, mas 
então seja por conta do colono, venha ele à sua custa e esta· 
beleça-se como puder" [ ... ] . 

Delimitem-se os lotes: achará o Governo quem queira 
vir, como aconteceu nos Estados Unidos. O colono convida-
do faz-se de rogado. No Pará será fácil parque há fácil trans-
porte marítimo. 

É contrário à compra de vapores mercantes transformáveis em va-
sos de guerra. 

Trata-se de um sistema seguido por países ricos. Não 
podemos seguir este luxo. 

30 de julho de 1851, t. II, p. 377. 
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N.&C. 

O Governo financiava a vinda de imigrantes e os distribuía pelos fa. 
1endeíros. 

A poHtíca de imigração do Império sem deixar de ser imere~seira, 
foi bastante liberal. Interesseira, porque a imigração se apresentava co-
mo a única alternativa válida em ~ubstítuição ao tráfico negreiro. Li-
beral porque não tinha restrições e era at~ financiada. Xote-se que 153 
de toda a imigração chegada ao Brasil até 1950 entraram nos últimos 
anos do Império, atingindo, em 1888, o total de 133.000 imigrantes.•.\ 
emenda em favor do seminário de Pernambuco é aprovada na sessão 
de 4 de agosto (Anaís, II, 451) . 

51/23 ANTôNIO FER~ANDES DA SILVEIRA. 

Reclama da falta de interesse da Câmara a um pedido feito há mui-
to por pessoa<J de Sergipe: aumento da deputação dessa província. 

"Em 1830 dirigiu à Assembléia Geral o Conselho Geral 
da Província de Sergipe uma representação pedindo que 
fosse elevado o mínimo de seus representantes de acordo com 
sua população; e em 1835 reproduziu a Assembléia provin· 
cíal o mesmo pedido, e então ajuntou um mapa estatístico da 
população da província, que era de 176. 000 habitantes, 
135 .000 livres e o restante escravos [ ...]. Es<e projeto foi dis-
cutido, passou o aumento para o Rio de Janeiro, mas o de 
Sergipe caiu nesta Casa" [ ... ] 

Há 22 anos nega-se justiça a Sergipe. 

2 de agosto de 1851, t. II, p. 431. 
N.&:C. 

Note-se que em 1834 o Ato Adicional transformou os Comelhos Ge· 
rais das províncias em Assembléias provinciais, abolindo a ratificação das 
resoluções desta'J pelo Parlamento. A título de comparação, lembramos 
que, em 1970, a população do Estado de Sergipe era de aproximadamen· 
te 900. 000 habitantes. 

51/24 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contrário à revogação da lei que concede cemitério especial à Or-
dem Terceira de São Francisco de Paula (lei de 5 de setembro de 1850). 

Ccmo ainda não foi fundado o cemitério geral do Rio de 
Janeiro, ou a empresa funerária da Santa Casa assume o ce-
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mitério, ou a cidade fica sem nenhum. O Governo exige um 
cemitério além de uma légua extramuros da cidade. Pensa-se 
na Ponta do Caju ou além da ponte do Catete (Botafogo). 

As irmandades não estão impedidas de terem seus cemité. 
rios particulares. O que não mais se pode continuar é a en. 
terra nas igrejas. O cemitério da Praia Vermelha foi consi· 
derado inadequado. 

Viu cemitérios nos EUA colocados nos centros das cidades. Propõe 
que se aguarde uma solução proposta pela Santa Casa. 

5 de agosto de 1851, t. II, p. 461-464. 

51/25 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Insiste no pedido de adiamento da localização do cemitério. Não 
considera nocivo o do Catumbi, como diz a Comissão da Academia 
Nacional de Medicina. 

O Caju também é pantanoso. Não é adequado. A reso-
lução deve ser protelada. 

6 de agosto de 1851, t. II, p. 476. 

N.&C. 

O projeto revogando o privilégio da Ordem Terceira de S. Francis. 
co de ter cemitério especial é aprovado na sessão de 19 de agosto (Anais, 
li, 583). 

51/26 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

A propósito da criação das estradas de ferro. 

"(... ] Para que a colonização prospere, é preciso que as 
vias de comunicação sejam fáceis, porque sem isto é impossí. 
vel que os colonos se estabeleçam em lugares onde seus gê· 
neros não têm saída" . 

Sugere, então, a melhor utilização da navegação do São Francisco, 
e a construção de um canal acima da cachoeira àe Paulo Afonso que atra-
vesse os sertões assolados pela seca. 

8 de agosto de 1851, t. II, p. 517. 
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N. &::C. 

A idéia d~te canal foi objeto de vários projetos. 
:t surpreendente a -.isão antecipadora do Pe. Venâncio. Realmen-

te, o problema das safras era e contínua a ser o grande problema d.as 
íniciaúvas colonizadoras. A navegação do São Francisco só foi regula-
da recentemente, e pouca gente deve saber que tenha sido o Pe. Ve-
nâncio o ronhador do canal que atravessasse o polígono das secas. 

5Ii27 MANUEL JúLIO DE MIRANDA 

Amna, com outros muitos deputados, duas emendas aditivas ao pro-
jeto !Obre a estrada de ferro unindo a Corte às Províncias de São Paulo 
e Minas: 

"Isenção dos direitos no carvão-de-pedra que consumir a 
companhia em suas oficinas, e custeio da estrada durante um 
prazo determinado_ O Governo garantirá à companhia o jura 
de 5 por cento do capital empregado na construção da estra· 
da de ferro, ficando ao mesmo faculdade de contratar o mo-
do e tempo do pagamento desse juro." 

9 de agosto de 1851, t. II. p..535-536. 
N.&:C. 

O projeto foi aprovado em 3a. discussão na mesma sessão e é sau-
dado com entusiasmo por um dos seus maiore'> defensores, António Pe-
reira Barreto Pedroso, deputado pelo Rio de Janeiro: .. A adoção desse 
prnjeto, a sua conversão em lei, é o maior padrão de glória que a 
atual legislatura pode erigir à sua memória; ele há de marcar uma ép0-
ca em nossa história, principalmente em nossa história industrial, pois 
que será o ponto de partida dos melhoramentos que o país reclama, e 
do desenvoh·imento em grande escala da riqueza pública." 

51/28 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Referindo-se ao projeto do Senado que autoriza o Governo a pro-
mover a organização de companhias que empreendam a navegação a 
vapor entre vários portos do Brasil, diz considerar que a criação destas 
companhias será a destruição da escola marítima de navegação costeira, 
da navegação a vela, porque esvaziará os cofres públicos. 

[-. _] "Os que acharem interesse em estabelecer navega-
ção a '\-apor, que a criem, assim como criam barcos-de-vela 

432 



52/l 

sem o socorro do Governo [... ] Nós temos muita falta de 
marinhagem para tripular os navios-de-vela; a única escola 
que temos é a navegação costeira, e as embarcações de pesca· 
ria; o privilégio às companhias de navegação por vapor com 
auxílio dos cofres públicos vem acabar inteiramente com is· 
to" [ ... ]. 

Propõe que esta discussão fique adiada para o próximo ano. 

9 de setembro de 1851, t. II, p. 867. 
N.&C. 

O pedido de adiamento é rejeitado sem debate a 11 de setembro. O 
projeto é aprovado a 12 de setembro. 

SESSÃO DE 1852 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Mas por que isto, se não há nada mudado? Saíram trê3 
indivíduos e entraram três. 

IZ de maio de 1852, t. I, p. 24. 
N.&C. 

Trata-se de um aparte ao deputado oposicionista por Minas, Ma-
nuel de Melo Franco, que estranhava atitudes do Ministério, contrário 
ao sistema representativo: 

"[ ... ] o Ministério assim modificado, ao menos no seu 
pessoal, devia apressar-se a comparecer perante os represen. 
tantes da nação, a fim de dizer-lhes quais foram as circunstân· 
cias que determinaram essa modificação [ ...]" 

De fato, Francisco Gonçalves Martins apenas comunicou à Câmara 
ter sido convocado por sua Majestade para a Pasta do Império, em subs-
ti tuição a José da Costa Carvalho, visconde de Monte Alegre. Da mesma 
forma, José Ildefonso de Sousa Ramos, que acabava de ser eleito para 
a presidência da Câmara, comunica sua escolha para a Pasta da Justiça, 
em substituição a Eusébio de Queirós; Manuel Felizardo de Sousa Melo 
assume a Pasta da Guerra, substituindo a Manuel Vieira Tosta. Aliás, 
não se tratava apenas de três ministros, porque logo depois Zacarias de 
Góis e Vasconcelos comunica ter assumido a Pasta da Marinha que Viei-
ra Tosta acumulava com a Pasta da Guerra. Melo Franco envia reque· 
rimento pedindo explicações, mas é rejeitado, porém, na sessão do dia 
17; Sousa Franco levanta outra vez a questão, julgando inconsistentes 
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52/3 

as explicações dadas na véspera, no Senado. Alguns ministros presen-
tes dão explicações. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre a resolução anexando a região entre o Rio Turiaçu e Guru. 
pi â Província do Maranhão, pela qual se esforçava Cândido Mendes, de-
clara ser necessário, antes de tudo, ouvir a opinião dos presidentes da· 
quela província e do Pará de onde a dita região será anexada. Assim se 
evitarão as freqüentes reclamações que sempre ocorrem em tais situa-
ções. 

[... ] "Ora, é preciso que a Câmara esteja certa da von. 
tade dos povos de Turiaçu, porque nessas representações eu 
somente vi nomes de pe';soas que são potentados no Mara· 
nhão" [ ...J "nomes de homens ricos, ricos-homens (risos) 
do Maranhão, que, porque têm fazendas em Turiaçu, que· 
rem para o Maranhão essa parte do território do Pará." 

A expressão ricos-homens provoca o riso porque assim se chamavam 
o:s fidalgos da mais a1ta hierarquia na velha monarquia portuguesa. 

Requer informações ao Governo, ouvindo-se as autoridades de uma 
e outra província. Volta em seguida a falar, sustentando o adiamento. 
Há muitas representações a respeito: 

"Mas o que em mim não calou na consciência é que 
Turiaçu assim o quer, porque então virão representações de 
habitantes de Turiaçu, e não de pessoas que moram distante." 

26 de maio de 1852, t. I, p. 79-82. 
N. &:C. 

A resolução era datada de 18 de junho de 1838. Viera pois do Se· 
nado havia 14 anos (Anais, I, 55). 

A resolução é aprovada (Anais, I, 88). 
Hoje, a região em apreço faz parte do Estado do Maranhão. 

VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Contra a lei declarando abolido o morgado de Laranjeiras. 

Se os morgados estão abolidos, por que uma lei especial 
a respeito deste que se extinguirá naturalmente? 

Vê nesse apressamento algum mistério. 

26 de maio de 1852, t. I, p. 88. 
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N.&C. 

Após larga discussão, é adiada a votação por falta de número. É 
aprovado em l.ª discussão a 27 de maio. 

Os morgados constituíam um conjunto de bens que passavam indi. 
visivelmente ao filho mais velho. Devia ser instituído por uma escri· 
tura pública, segundo as Ordenações Filipinas, livro 1 Q. Isto não im-
pedia que houvesse outros bens partilhados pelos herdeiros fora dos vin-
culados ao morgado. Além disso cabia ao herdeiro privilegiado cer· 
tas obrigações em relação aos parentes pobres. Mais tarde, exigiu-se a 
aprovação régia para a instituição. Instituição ligada obviamente à de-
fesa de uma classe aristocrática. 

O movimento liberal extinguiu os morgados tanto em Portugal 
quanto no Brasil, admitindo somente certa liberdade do proprietário 
cm dispor de uma fração em favor de algum dos sucessores. 

No Brasil, a extinção do morgado, bem como de qualquer vínculo, 
foi proposta por Odorico Mendes em 1826 e teve logo parecer favorável. 
Só em 6 de outubro de 1835, a lei n9 57 extinguiu os vínculos no Bra-
sil (74). 

ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Propõe o aumento de 3 deputados e um senador na representação 
parlamentar de Sergipe. 

4 de junho de 1852, t. I, p. 169. 

N. &C. 

Teve o aumento de 2 deputados em 1857, e de um senador em 1859. 
A intervenção do Pe. Silveira ocorre num momento grave do processo 
parlamentar brasileiro. Acabava de falar o deputado pelo Ceará, Pe· 
dro Ferreira da Silva Guimarães que apresentara um importante pro-
jeto de emancipação dos escravos: 

"Art. 1.0 São livres, da data da presente lei em diante, todos os 
que no Brasil nasceram de ventre escravo. 

"Art. 2.0 São igualmente considerados livres os que nascidos em 
outra parte vieram para o Brasil da mesma data em diante. 

"Art. 3.º Todo aquele que criar desde o nascimento até a idade 
de 7 anos qualquer dos nascidos do art. 19, o terá por outro tanto tem-
po emancipado para bem seguir a vida que lhe parecer. 

(74) CID TEIXEIRA: Contribuição ao estudo dos morgados em Portugal e no 
Brasil - Salvador, 1953. (Publ. do Centro tle Estudos Baianos, n.O 19). 

435 



52/5 

"Art. 4? Todo o escravo que der em remissão de seu cativeiro uma 
soma igual ao preço que ele tiver custado a seu senhor, ou este o hou. 
vesse por título oneroso ou gratuito, será o senhor obrigado a passar 
carta de liberdade, sob pena do art. 139 do Código Criminal. 

"Art. 59 Não havendo preço estipulado, o valor do escravo para 
rer alforriado será designado por árbitros, um dos quais será o promotor 
público da comarca respectiva. 

"Art. 69 Nenhum escravo casado será vendido, sem que seja, igual· 
mente à mesma pessoa, o outro consorte. 

"Art. 79 O Governo fica autorizado a dar os regulamentos preci· 
sos para a boa execução da presente lei, e igualmente autorizado a criar 
os estabelecimentos que forem necessários para a criação dos que nascidoi 
eia data desta lei em diante forem abandonados pelos senhores dos es-
cravos." 

Tentara expor brevemente algumas razões em defesa do seu proje· 
to, aparteado com veemência, especialmente por João Maurício Wander. 
Jey. Por unanimidade da Câmara, com fraca discordância apenas de Dias 
Carvalho, o projeto nem foi julgado digno de deliberação. Assim, com 
anuência de 6 padres parlamentares, nem sequer foi considerado o único 
projeto com grandeza cristã apresentado em toda a legislatura. 

ANTõNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Justifica uma emenda à lei de fixação de forças. Declara-se monár· 
quico<onstitucional e partidário do Governo. 

O Governo, porém, desconhece o que se passa nas pro-
víncias em matéria de recrutamento. Continua bárbaro. Re· 
crutam-se casados, filhos de viúvas e homens que não estão 
no caso de serem recrutados. 

Estuda os recentes casos de recrutamento, com violência, com cerco 
de engenhos. Propõe um acréscimo à emenda da Comissão. 

Onde se diz "será distribuído em circunstâncias ordiná. 
rias pela Corte e província" - acrescente-se: "na proporção 
da representação de cada província". 

Apela para a justiça: 

"Desejo que o Governo não só seja justo, mas também 
tolerante, porque sem tolerância a sociedade viverá sempre 
em um estado de guerra, sem justiça uma sociedade é es-
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tado impossível (apoiados), porquanto a justiça é a alma da 
sociedade: assim como se dissolve o corpo quando dele se re. 
tira a alma, assim também a sociedade perece quando dela 
se retira a justiça. " 

9 de junho de 1852, t. I, p. 134-230. 

N.&C. 

Em discussão o art. 29 da lei, conforme emenda da Comissão res-
pectiva, que dizia: "As forças fixadas no artigo precedente completar· 
se-ão pelo engajamento voluntário, e, na insuficiência deste meio, pelo 
1·ecrutamento feito em conformidade das instruções de 10 de julho de 
lb22. O contingente necessário para completar as ditas forças será dis. 
tribuído em circunstâncias ordinárias pela Corte e províncias. Os que 
se alistarem, sendo voluntários, servirão seis anos, e nove se forem re· 
crutados. Os voluntários perceberão uma gratificação que não exceda 
a quantia de 400$, e terão, quando concluírem o seu tempo de servi· 
ço, uma data de terra de 22,500 braças quadradas (Anais, I, 134). 

ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Continuando a discussão do mesmo artigo, defende a emenda apre· 
sentada em 9 de junho sobre a proporcionalidade no recrutamento. De· 
fende-se da imputação de criar embaraços à administração. Citou fatos 
arbitrários. É uma injustiça tachar de revolucionárias as províncias do 
norte porque resistem à violência. 

Refere-se à Sabinada, na Bahia, como "brincadeira de 1837". 
Sergipe pode dar recrutas, mas sem vexame. É favorável ao engaja· 

mento. Se se pode engajar um estrangeiro por 600$, por que não se paga 
essa mesma quantia a um brasileiro? (O ministro da Guerra afirma 
que não se pagou tal quantia a estrangeiros). 

Durante a presidência do Sr. Amâncio João Pereira de Andrade, es-
tando-se em guerra, não falou contra o recrutamento. O presidente 
a tendeu a reclamações justas. 

Protesta especialmente contra o cerco de engenhos. Não se trata 
de impedir asilo a malfeitores porque um dos cercos de que tem co· 
nhecimento foi feito pela tropa de I.ª linha, comandada pelo próprio 
ajudante de ordens do presidente. Não havia polícia nem autoridades 
judiciárias. Termina enumerando longamente os serviços prestados por 
Sergipe pelo bem da pátria em especial na insurreição da Bahia. 

II de junho de 1852, t. I, p. 248. 

437 



N.kC. 

Responde especialmente ao deputado pelo Rio Grande do Sul, Saião 
Lobato, que levara a questão para o terreno melindroso das relações 
entre províndas do sul e do norte. O artigo 1.0 é aprovado, com subemen. 
da da Comissão (Anais, l, 265). :Mons. Silveira voltará sobre o assunto, 
na sessão de 25 de junho, acrescentando um argumento à sua tese: a 
Província de Sergipe, essencialmente agrícola, tem escassez de braços, 
especialmente depois da cessação do tráfico. 

52/7 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Propõe que no artigo referente aos cirurgiões contratados para o 
exército, fique bem claro que se trata de um encargo temporário. De 
outra forma, 

"quando um cirurg1ao de divisão, por exemplo, não quiser 
marchar para fora do lugar de sua residência, por um favor 
àquele, o Governo contratará com cirurgiões civis para dei-
xar os efetivos do exército em santa paz na cidade do Rio de 
Janeiro, ou nas capitais das províncias, e quando muito em· 
pregados em hospitais!" 

14 de junho de 1852, t. l, p. 279. 

N.&:C. 

Em discussão o artigo 59 de fixação das forças de terra, que na 
emenda da Comissão dizia; "não havendo número suficiente de cirur· 
giões militares, poderá o Governo ajustar por contrato os que forem ne· 
cessários por tempo limitado, e sem preterição dos cirurgiões efetivos 
do exército." A discussão se protrai, com seguidas explicações do mi· 
nistro da Guerra, Manuel Felizardo. É por fim aprovado com nova 
redação apresentada por J. M. Wanderley (Anais, I, 331). 

52/8 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Protesta contra o costume de, através de emendas aditivas às leis 
ânuas - orçamento e fixação de forças -, reformarem-se leis e códigos 
inteiros. 

"Com um rasgo de pena, derrogam disposições perma· 
nentes. De repente se acaba com a disposição de quadro do 
exército [ ... ] com a lei de reformas, com tudo!" 
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Examina minuciosamente importantes medidas constantes de simples 
emendas com uma discussão. 

"Cada artigo é um código de legislação". "Tenho a bos-
sa do governismo, visto que sempre considero o Governo co. 
mo elemento de ordem; mas vejo-me obrigado a negar-lhe 
o meu voto pelas razões que tenho exposto." 

Faz sérias acusações à administração do Ministério da Guerra. 

Em vez de se fiscalizarem as administrações provinciais, 
pretende-se criar mais uma administração central, "o quar. 
tel-mestre-general e um conselho geral de administração." 
Muitas vezes os responsáveis por fraudes e corrupção chegam 
a ser promovidos. 

Vota contra todos os artigos aditivos. 

16 de junho de 1852, t. 1, p. 301. 
N.&C. 

Em discussão a lei de fixação das forças de terra, à qual lei a Co. 
missão, baseada num relatório do ministro da Guerra, acrescenta vários 
artigos aditivos. 

Todos eles são aprovados em bloco (Anais, l, 331). 

52/9 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Apresenta emenda fixando os ordenados e ajudas de custo aos presi· 
dantes de províncias: 

"Os ministros de Estado vencerão de ordenado 9:600$ anuais. 
"Os presidentes das Províncias ele Pernambuco, 

Bahia, S. Pedro do Rio Grande do Sul . 8:000$ anuais. 
"Os do Pará e Maranhão . . . . . . . . . 7:000$ anuais. 
"Os de S. Paulo, Minas, Mato Grosso, Rio de 

Janeiro, Amazonas, Ceará e Alagoas . 6:000$ anuais. 
"Os das mais províncias . . . . . . . . . 5:000$ anuais" 

21 de junho de 1852, t. I, p. 354. 
N.&C. 

Na sessão de 29 de maio, entrara em discussão o projeto de Gomes 
Ribeiro alterando os ordenados e ajudas de custo dos presidentes de pro· 
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víru:iai.~. O a~umo ~ a..:rr-at~ttain em di~cU.í-'õi.íei, e novas propo;us e emen-
c:b!:. A fllue~ttão M:: enreirTõllrâ na1 .~~,~ãi() de 2.5 de junho com aprmração 
do proíc.-to, d!e ~-ãri~ anígo\ af]ii1t.ívo~, e de emendas elevando o orde-
nado dos miínístros para 21 :000$000. 

52/10 VENk~CIO HEKRIQUES DE RESENDE 

Protata contra o fato de que o proce~so judicial referente ao depu-
tado míneíro 1\fanuel de lfelo Franco tenha sido enviado diretamente 
ao Senado, em vez de o ser à Câmara que, nos termos da Constituição, 
deve decidir ~ tem lugar, ou não, o seu p:o55!..ô0Ímento. E observa que 
há outra que$tâO vinculada a essa: 

''É uma questão um pouco perigo'ra, e é se o voto da 
Câmara é somente <;u<;pemíYo; se encerrada a legislatura o 
juiz poderá fazer executar o processo contra o deputado. 
Me parece que este ponto não está decidido, e é por isto que 
a Câmara deve pronunciaMe a este respeito." Estão em jo-
go .. a dignidade e a independéncia da Câmara dos Deputado~ 
ou de qualquer das duas Câmaras." 

E conclui 

Suponho que nunca terei ocasião de reclamar em favor 
meu esta proteção da Câmara, porque meus dias estão conta· 
dos, mas é um direito da Câmara; portanto continuo a votar 
pelo meu requerimento. 

30 de junho de 1852, t. I, p. 449-451. 

N.&C. 

O requerimento do Pe. Venâncio é no sentido de que "a Câmara 
reclame do Senado a remessa des!;C processo, a fim de que ela tome pri-
meiramente conhecimento dele." 

O deputado Manuel de Melo Franco fora dos mais destacados lí-
deres do movimento liberal em Minas (1842). Veio sofrendo forte pres-
são contrária sob a situação conservadora iniciada em 1848. 

Este processo era uma forma indireta de impedir sua ação parla-
mentar. 

Um processo de injúria fora movid'o por Firmino Rodrigues Sil-
va, conservador. O Pe. Venâncio, contra as injunções partidárias, de-
fende um opositor do Gabinete. O processo foi espontaneamente remeti· 
do pelo Senado à Câmara a Z de julho, O caso está referido na bio-
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grafia de Firmino pelo seu neto Nelson Lage Mascarenhas (75). Firmino 
declarou desistir do processo. 

52/11 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

"Houve um projeto a esse respeito do Sr. José Bonifácio 
de Andrada e Silva." 

1 de julho de 1852, t. I, p. 11. 
N.&C. 

O deputado Benevenuto Augusto de Magalhães Taques defende o 
conselheiro José Antônio Saraiva, presidente da Província do Piauí, que 
pretende transferir a capital da província da cidade de Oeiras para OU· 

tro local mais adequado. Não vê motivo de reprovação neste projeto de 
vez que "muitas vezes se têm enunciado ao Parlamento o juízo até da 
mudança da capital do Império." É neste ponto que se insere ó aparte 
do Pe. Venâncio. Saraiva transferiu realmente a capital da província. 

Sobre o projeto relativo à mudança da capital do Império ver a in· 
tervenção do Pe. Resende, na sessão e 28 de julho. 

A mudança da capital do Piauí, de Oeiras para Teresina, foi pro-
movida por J. A. Saraiva, como presidente da província. Logo após 
ser empossado (9-IX-1850) o estadista liberal empenha-se por essa idéia. 
A idéia era antiga, mas considerada impratidvel pela despesa. (Lei nQ 

174, de 1844). Saraiva aproveitou a circunstância da mudança da vila 
de Poti, ameaçada sempre pelas enchentes e que devia ser construída 
em outro local, na chamada chapada do Corisco. 

Obteve nova lei provincial, n.0 253, em 3 de agosto de 1850. Aí 
levantaram-se os primeiros galpões em janeiro de 1851, mudando-se o 
nome para Teresina, em homenagem à imperatriz. Inaugura-se a nova 
matriz com toda solenidade. Em fevereiro, aprovaram-se as plantas da 
nova cidade. Em abril, alguns proprietários iniciaram a construção de re-
sidências. O construtor foi o mestre-de-obras, João Isidoro da Silva 
França. 

A ação particular incrementada por Saraiva excedeu de muito a ação 
oficial. Em 1852, estava instalada a nova capital. A 13-III-53 ali se ins-
talava o presidente. Em 1854 Teresina já tinha 8. 000 habitantes. Era 
o maior município (76). 

A mudança da capital do Império era um ideal constante de várias 
popostas, desde Hipólito da Costa, José Bonifácio, Feijó, Varnhagen, que 

(75) NELSON LAGE MASCARENHAS: Um jornalista do Império. São Paulo, 
Cia. Editora Nacional, 1961. Col. Brasiliana, n.0 309, pgs. 105 e ss. 

(76) ODILON NUNES, "A mudança da capital; Teresina e seu desenvolvimento 
no Império" em Pesquisa para a história do Piauí. 4.º volume. Teresina, 1977, p. 77. 
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fez uma excursão ao planalto para escolher um ponto adequado, até 
Rui Barbosa, Alberto Teixeira de Freitas. 

As Constituições de 1891, 1934 e 1946 determinaram a mudança, 
que só veio a realizar-se no Governo Juscelino Kubitschek, transferindo-
se a capital a 21 de abril de 1960 (77). 

52/12 JOÃO JOSÉ VIEIRA RAMALHO 

Assina, com outros deputados, o seguinte artigo aditivo ao orçamento 
do Império: 

"Para concorrer com o govemo provincial e em honra de 
seu augusto fundador, no lugar onde foi proclamada a Inde-
pendência, e segundo o plano decretado pela Assembléi:i Le-
gislativa daquela província, 50:000$". 

3 de julho de 1852, t. II, 390. 
N.&:C. 

O artigo volta a ser apresentado na sessão de 27 de julho (Anais, 
II, 390). 

Tratava-se de construir um palácio comemorativo da proclamação 
da Independência nos campos do Ipiranga. A destinação do palácio, 
a princípio, era uma residência para o imperador em São Paulo. l'lais 
tarde tornou-se a sede do Museu Paulista, hoje especializado em histó-
ria. A parte relativa às ciências naturais foi transferida (7ª). 

52/13 ANTôNIO JOSÉ DA SILVA 

Assina, com outros deputados, entre os quais o Pe. Venâncio Hen· 
riques de Resende, um artigo aditivo ao orçamento do Ministério da 
Justiça: 

"Ficando incluída nas côngruas das dignidades da l.ª e 
2.ª hierarquia a gratificação que lhes foi dada por decreto de 
10 de setembro de 1850, que reforma o pessoal da Capela Jm. 
perial." 

9 de julho de 1852, t. II, p. 152. 

(77) TABAJARA PEDROSO: "A mudança da Capital Federal", em Kriterion, VI, 
183, ns. 23-24, B. Horizonte, 1953. 

(78) V. os Relatórios do presidente da Comissão do Monumento do Ipiranga. 
cons.0 JOAQUIM INACIO RAMALHO, barão de Ramalho, Anais do Museu Paufüta, 
vol. XX, p. 353, bem como o artigo de HENRI ROFFARC "Alguns dias na Paulicéia", 
Rev. do J.H.G.B., LV. (2.ª), p. 237. 
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N.&C. 

Como esta emenda, vão aparecendo outras, com aumentos de orde· 
nados e com mais verbas para pensões. Na sessão de 12 de julho, Carneiro 
da Cunha calculava a receita do Brasil em 30 e tantos mil contos (Anais 
II, 175) : "mas pela forma que vou vendo, com os aumentos de ordena-
dos que a Câmara vai concedendo, não teremos nenhuma sobra para em-
pregar em outras precisões; teremos um déficit continuadamente, e esse 
déficit vai cada vez fazendo que permaneça a fraqueza de nossa moeda, 
porque é uma necessidade melhorar o meio circulante, e é por isso que o 
ordenado que se dá aos empregados públicos não chega para as suas ne· 
cessidades, porque estamos em um círculo vicioso, aumentando-se os or· 
denados e a moeda continuando na sua fraqueza." 

É a denúncia da inflação que se tornaria o mal crônico da economia 
brasileira. 

52/14 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Chegando à mesa uma emenda autorizando o Governo a reformar a 
secretaria do Supremo Conselho Militar, o Pe. Resende alega não com-
preender por que não se reforma a legislação do Supremo Conselho Mi-
litar, e sim a secretaria. 

"O Conselho não está em harmonia com o sistema vi-
gente [... ] porque exerce funções que são da competência 
<lo Poder Moderador, como a de agravar, em cuja classe con· 
sidero a de minorar as penas, quando, sendo um tribunal de 
justiça, não tem senão de executar as leis em toda a sua for-
ça; como é pois que só se quer reformar a secretaria? Essa 
reforma se reduziria ao aumento de pessoal e de ordena· 
dos" [... ] 

Lembra que foi acusado de atacar injustamente certos pontos de 
projetos e mais tarde verificou-se que tinha razão. Propõe a entrega 
da fábrica de pólvora a uma empresa privada. O Governo é mau em-
preiteiro. É contrário à alienação da sesmaria chamada Velasco, neces-
sária à fábrica. As propriedades da Casa Imperial não rendem bas· 
tante. 

O mesmo que disse da reforma do Conselho Supremo Militar apli-
ca-se à dos arsenais <le guerra e dos colégios anexos. Acha-os muito car· 
regados. Teme que venham a ter o defeito que o ministro atribuiu à 
Academia Militar, isto é, ser 

"mais própria para formar bacharéis e doutores do que sol. 
dados". É assim que mandamos contratar na Europa fuzilei· 
ros, artilheiros e pontoneiros. Em vez de artífices, teremos ar· 
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t:Í.5tas e bacharéis. O bacharel em letras só quer saber de le· 
tras e tretas". Seria melhor criar, de uma ~-ez, colégios de 
artes. 

Pede explicações sobre as gratificações adicionais. 

Quando têm elas lugar? 
Os sacrifíóos que o nos..'f-0 exército está fazendo no sul, 

na guerra contra o ditador Rosas,. não são acompanhados pelos 
alemães contratados, ao que me dizem. Há falta de tran5por· 
tes e de alimentação. 

Voltando a tratar dos funcionários, saí do tema em debate e la-
menta os que esperam receber pür exercidos findos_ Preferiria viver 
da contribuição dos fiéis de sua paróquias que da côngrua, 

"porque não qm:ro ser comiderado funcionário público". 

17 de julho de 1852, t. li, p. 213. 
N.&C. 

Refere-se a uma emenda, ao orçamento da guerra, que autoriza o Go-
Yerno a reformar a secretaria do Supremo Conselho .Militar. O Pe. Re· 
sende acha que, antes de se reformar a secretaria, seria necessária uma 
reforma na legislação do dito Tribunal. Tratava-se de uma verba de 
130:000$000 para reformar a fábrica de pólvora de Inhomirim, arruina-
da por uma explosão. O Pe. Venâncio acha melhor arrendá-Ia a um 
particular como já fizera o Governo arrendando a fábrica de ferro de 
S. João de Ipanema. 

52/15 VE.'iÃ~CIO HE:>:RIQUES DE RESEXDE 

Justifica uma representação contra a tabela que regula os emolu-
mentos paroquiais organizada pelo bispo de Pernambuco, D. João da 
Purificação ~farques Perdigão. 

E.sra tabela fora organizada em 1850 e mandada aplicar interina· 
mente até ser aprovada pelo Governo Geral. Reclamou contra uma dispo-
sição dessa tabela. Essa reclamação foi encaminhada pelo Ministério da 
Justiça à Câmara. 

Os emolumentos paroqma1s, sendo uma espeae de im-
posição não podiam partir do bispo, nem depender só da 
aprovação do Governo, por isso veio à Câmara. Os emolu· 
mentos não contêm a1 teração. Consolidam o que existe. Essa 
tabela talvez ofenda alguns interesses de paróquias do interior 
onde se cobram di\-ersamen te. 
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A reclamação não versa sobre interesses pecuniários, que 
considera secundários, mas sobre o decoro dos párocos. 

Na advertência ao n.0 4, do tít. 1.0 se diz que as missas 
cantadas, as missas semanais do Sacramento ou de Nossa Se-
nhora, serão cantadas pelos capelães das irmandades, como 
de costume. Estes capelães serão nomeados de acordo com 
o pároco e serão sempre clérigos a serviço da matriz, quando 
não for gravoso à irmandade . 

Sua reclamação versa sobre este ponto. 
Na sua paróquia era o pároco que sempre cantava a missa de quin-

ta-feira, renovando as sagradas fórmulas, e no fim, com a âmbula, lan-
çava a bênção ao povo. Assim se passava em outras paróquias. 

O bispo foi iludido quando lhe disseram que competia 
aos capelães cantarem essa missa. 

Em 1848, quando assumiu sua paróquia encontrou realmente um 
despacho do bispo determinando o que consta da tabela em debate, 
talvez por ser seu antecessor octogenário. Mas passou a renovação das 
fórmulas a ser feita na missa conventual. 

Reclamei ao bispo e ele revogou o despacho. 
Agora, nessa tabela, reaparece a disposição revogada pelo 

bispo. Acho indecorosa essa interferência de um estranho à 
paróquia nessa cerimônia. 

Pede uma decisão da Câmara, e parecer da Comissão Eclesiás-
tica. 

É urgente. Talvez alguém se lembre de contestar ao 
bispo o direito de estabelecer emolumentos, como já disse na 
Assembléia da província. Daí se passaria a negar-se aos pá· 
rocos o direito de exigirem esses emolumentos e surgir uma 
luta com os paroquianos. 

Poder-se-ia objetar que a competência cabe à Assem 
bléia da província e não à Assembléia Geral. Mas o bispado 
compreende 5 províncias. Só a Assembléia Geral pode, pois, 
decidir. 

Apresenta um projeto: 

"Fica aprovada a tabela de emolumentos paroquiais or-
ganizada pelo Exmo. diocesano do bispado de Pernambuco 
em 3 de dezembro de 1850, menos a advertência ao nQ 4 do 
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tit. Ili por ser ofensivo dos direitos e prerrogativas paroquiais. 
Câmara dos Deputados, 23. VIII.1852." 

23 de julho de 1852, t. II, p. 335. 

N.&:C. 

É difícil para nós hoje compreender que tais assuntos fossem objeto 
de resolução da Assembléia Geral do Império! O projeto é encaminhado 
à Comissão Eclesiástica, composta dos Pes. Vieira Ramalho, M. J. de 
Miranda e Afonso de Albuquerque e Melo, que na sessão de 3 de julho 
dão parecer suprimindo a advertência ao n9 4. 

52/16 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Defende um artigo aditivo ao projeto que trata da divisão de colé-
gios eleitorais 

"determinando que as eleições, quer de paróquias, quer de 
colégios eleitorais, sejam feitas fora das matrizes". 

Justifica-se dizendo que tal medida é necessária para o respeito da 
religião, a conservação da moral pública e o respeito das considerações 
religiosas e civis. 

Já felizmente os párocos estão dispensados de tomar par-
te na composição das mesas eleitorais. 

Revela casos escandalosos: 

Imagens do Crucificado arrancadas do altar servir de ca· 
cetes. Em certos colégios tem corrido sangue, com interdição 
conseqüente de matrizes. Poucas dispõem de capelas onde se 
guardem as hóstias consagradas. Interrompem-se os serviços 
urgentes de atendimento aos fiéis, por exemplo, em caso de 
viáticos. 

27 de julho de 1852, t. II, p. 379. 

N.&:C. 

Esta pror-asição é um artigo aditivo ao projeto que trata da divi· 
são de colégios eleitorais. O artigo entrará em discussão na sessão de 
26 de julho (Anais, II, 355). A discussão do projeto é adiada. 

446 



52/17 D. JOSÉ AFONSO DE MORAIS TORRES 

Falando pela primeira vez como representante do Amazonas, propõe 
alguns artigos aditivos ao orçamento. 

Pede 6:000$ para a reedificação da Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição da Barra do Rio Negro, Manaus, destruída por um incên 
dio em 1850. 

A falta de escolas é uma calamidade na Amazônia. Criou um colé. 
gio em óbidos em 1846, com uma irmandade para mantê-lo. Em 1848 
ctiou um seminário em Manaus, para futuros sacerdotes e para leigos. 
São os únicos da região. Pede 3: 500$ para compra da casa do seminá· 
rio. Para o colé~io de óbidos, pede o cacaual nacional arrendado a 
Antônio Dias Guerreiro por 300$, como patrimônio. 

28 de julho de 1852, t. II p. 390-391. 
N.&C. 

O diploma de deputado do bispo do Pará fora aprovado na sessão 
de 21 de julho (Anais, II, 307). 

52/18 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Apresenta, com outros deputados, um artigo aditivo ao orçamento 
do Império: 

"Fica desde já aberto ao Ministério do Império um cré· 
dito até à soma de 40:000$ para as despesas com os exames e 
ensaios a bem do melhoramento e cultura da cana, e do fa. 
brico do açúcar, dando parte detalhada ao Corpo Legislati-
vo do uso que fizer desta autorização". 

27 de julho de 1852, t. II, p. 390. 
N.&C. 

NotL-se que se trata de umas das poucas, talvez a única despesa 
prevista para um investimento em pesquisa. Por incrível que pareça, 
Morais Sarmento vê no projeto um perigo de comunismo, cujas for. 
mas principais analisa, louvando-se em Bastiat (Anais, II, 715). O pro 
jeto é aprovado em sessão de 26 de agosto (Anais, 11, 721). 

52/19 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Apresenta, com outros deputados, um artigo aditivo ao orçamento 
do Império: 
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"As côngruas dos párocos do Império ficam iguala· 
das às que percebem os da Província do Rio de Janeiro, e 
ficam desde já obrigados a organizarem mapas mensais dos 
nascimentos, óbitos e casamentos em suas freguesias, e re· 
meterem ao ministro do Império, na Corte, e, nas provín· 
das, aos presidentes. A côngrua do arcebispo da Bahia fi. 
ca elevada a 5:000,S, e as dos bispos do Império a 3:200$." 

27 de julho de 1852, t. II, p. 390. 
N.&:C. 

Pelo artigo, oficializa-se de certo modo e se regulamenta a incum-
bência da Igreja de organizar o que chamamos hoje de Registro Civil, 
que só com a República passará para a responsabilidade do Estado. O 
Pe. Afonso de Albuquerque e Melo é um dos signatários do artigo adi-
tivo. 

52/20 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Na discussão da lei do orçamento, combate a subvenção à Campa· 
nhia do Teatro Lírico para passagem e contratos com artistas até 1852, 
bem como a mensalidade de 14: 000$ no primeiro ano e 12:000$ nos dois 
anos seguintes. 

"É um abismo sem precedente!" São despesas feitas sem 
autorização, cujo cômputo se desconhece. 

O Teatro Provisório, no Campo de Sant'Ana, foi um er· 
ro. Como justificar tais despesas em face das necessidades 
materiais? 

Considera o teatro um meio de civilização. Gosta de freqüentar boa 
música, mas não à custa dos cofres públicos. Dará um auxílio ao tea-
tro, mas não para que o Estado seja empresário. 

Combate o auxílio à fábrica de pólvora antes da reforma. 
Continua a considerar irregulares as escolas dos arsenais. Não es· 

tão criadas legalmente e o Tesouro dificulta justamente o pagamento 
dos professores. 

Também não acha bem clara a emenda que iguala as côngruas dos 
párocos aos do Rio de Janeiro, obrigando-os a fazer os mapas de nas· 
cimentos, óbitos e casamentos. 

Aos párocos de interior exige-se o impossível. Há fre. 
guesias de 30 léguas, onde os nascimentos e óbitos não che· 
gam ao conhecimento do pároco. 

Os coadjutores é que permanecem sem auxílio. 
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É contrário à emenda mandando erguer uma estátua a D. Pedro I. 

O verdadeiro monumento do fundador do Império é a 
Constituição. Quando esta cair, o outro de nada servirá. 

Sustenta a necessidade de planejar as comunicações com a futura ca· 
pital do Império, cuja localização discute com Cândido Mendes de Al-
meida. Considera o Rio impróprio para capital. 

"Temos agora um projeto (e dizem que há de ser posto 
em execução muito depressa) ele um caminho de ferro da ci· 
dade do Recife para a futura capital do império, acima da 
cachoeira de Paulo Afonso". 

O Sr. Mendes de Almeida: - Ora, pelo amor de Deus. 
A nova capital do Império! 

O Sr. Resende: - Sabe o nobre deputado quem aventou 
essa idéia, e até consignou-a em projeto? Foi o Sr. José Bo· 
nifácio de Andrada e Silva, juiz muito competente; ele era 
de opinião que a capital elo Império devia ser de 30 léguas 
acima da cachoeira de Paulo Afonso. 

O Sr. Mendes de Almeida: - Aí não é o centro do Bra· 
sil. 

O Sr. Resende: - O Brasil não é um círculo em que se 
ache um centro exato. Comunicando-se o rio S. Francisco com 
o oceano, o que é muito fácil, e estabelecendo-se linhas de ca-
minho de ferro para o norte e para o sul, teremos não só 
que a capital do Império ficará na melhor posição, como 
também que o interior do país, tão selvagem como está, onde 
a força das autoridades não se faz sentir, tomará uma vida de 
gigante. Não creia o nobre deputado que isto não se há de 
fazer; a necessidade do Império há de o exigir; nem creia 
que o maravilhoso porto do Rio de Janeiro com essa mudan 
ça deixe de ser o que é, porque Nova Iorque é o que é ape-
sar da capital dos Estados Unidos ter passado para Was· 
hington. 

Não é possível que por muito tempo continue a capital do 
Império aqui no Rio ele Janeiro, não s6 porque nenhuma 
comodidade disso resulta para as províncias, antes desvanta-
gens, como porque nenhuma segurança oferece esta localida-
de. Disse um autor inglês que os nossos deputados corriam 
por estas ruas fora só porque uma fragata francesa levantou 
duas portinholas. 

O Sr. Mendes de Almeida: - Isso é exato? 
O Sr. Resende: - Que as portinholas se levantaram é exa-

to; se deputados correram, não sei. 
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Volta a insistir na sua idéia . 

"da derivação de um canal do no S. Francisco" que 
fertilizasse os sertões do Ceará . 

Vota contra as emendas. 

28 de julho de 1852, t. II, p. 396-399. 

52/21 D. JOSÉ AFONSO DE MORAIS TORRES 

O clero vive em estado de verdadeira mendicidade: 

"Um cônego, por exemplo, como o do Pará, com uma 
côngrua de 450$, não sei como possa pagar aluguel de casa, 
f!Ustentar-se, vestir-se de uma maneira conveniente ao seu es· 
tado e hierarquia, sendo obrigado a apresentar-se na Sé dua~ 
vezes por dia. Como é possível que um pároco com uma 
côngrua de 400$ ou de 300$ possa fazer a despesa com seu 
sustento e vestuário, socorrer à pobreza que lhe bate à porta 
e que lhe pede a esmola como um dever de justiça, e não de 
caridade, devendo além disto ter condução pronta para acu· 
dir, de noite e de dia, com os sacramentos aos fiéis." 

Apresenta e justifica uma tabela dos ordenados dos empregos ecle· 
siásticos. 

"A sociedade ganha com esse melhoramento, porque G 

clero é um forte esteio da religião e da moral pública (apoia· 
dos) e a religião é a mais forte sanção das leis. As leis sem 
a sanção da religião, quando muito, podem obrigar o cida· 
dão à sua observância enquanto ele estiver debaixo da vi· 
gil!ncia das autoridades; mas desde o momento em que ele 
puder subtrair-se a essa vigilância e contar com a impunida· 
de, cometerá na sociedade todos os crimes a que o levam 
as inclinações viciosas." 

Insiste na insuficiência dos recursos do clero . 

"Não dar-se-lhe um ordenado suficiente para sua sus-
tentação é aniquilá-lo, é despi-lo de todo prestígio, é até cati-
vá-lo em seu ministério, porque um funcionário público que 
se vê na necessidade de mendigar o pão, vê-se também mui-
tas vezes na necessidade de sacrificar sua consciência e seu 
dever ao interesse e à vontade dos ricos de quem depende." 
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Não é a causa dos bispos que ele defende: é a da religião e da po-
breza. 

"Eles, tirando para si a conveniente sustentação, tudo 
mais que restar é da Igreja e dos pobres." 

Refere-se ao problema vocacional: 

":É esta a razão, quanto a mim, por que muitos aspi-
rantes ao estado eclesiástico, apenas se conhecem com talen-
tos e habilidades para seguirem uma outra carreira de vida 
na sociedade mais vantajosa, abandonam os seminários e pro-
curam as academias, ficando somente ou aqueles que têm 
para o estado eclesiástico decidida vocação, ou que não en-
xergam outra profissão mais vantajosa para eles." 

1 - O arcebispo e bispos perceberão a côngrua anual de 5 a 
8:000$, arbitrada pelo Governo conforme a classificação 
da diocese. 

2 - O Governo dividirá as dioceses em duas classes e arbi· 
trará a côngrua aos prelados de cada uma delas, o que, 
uma vez feito, não poderá ser alterado senão por ato 
do Poder Legislativo. 

3 - Os empregados das catedrais do Império, com exceção 
dos da catedral e Capela Imperial do Rio de Janeiro, 
perceberão anualmente as côngruas e ordenados seguin· 
tes: 

§ 19 - As primeiras dignidades 1:200$  
§ 29 - As mais dignidades l :000$  
§ 39 - Os cônegos de prebenda inteira 800$  
§ 49 - Os cônegos de 1 /2 prebenda - 600$  
§ 59 - Os símplices beneficiados - 500$  
§ 69 - Os mais empregados das catedrais vencerão um  

terço além do ordenado que atualmente têm. 

4 - Os vigários gerais vencerão anualmente 600$rs. 
5 - Os párocos, 600$rs 
6 - Os provisores [ ...J 600$rs 

6 de agosto de 1852, t. II, p. 505. 
N.&C. 

D. Morais Torres, ouvido com respeito e apoiados, reflete fielmente 
a mentalidade eclesiástica da época. Curioso que ele percebe o problema 
da dependência do clero com respeito aos ricos, mas não revela nenhu· 
ma preocupação pela dependência do clero com respeito ao Governo. 
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52/22 ANTôNIO FERNANDES DA SILVEIRA 

Comenta o estado de desordem na administração de Sergipe, resultan· 
te da luta entre o presidente e a Assembléia local. Elogia o alto nível 
cultural da Assembléia provincial e ataca o presidente: 

"A Assembléia provincial, Sr. presidente, compond0-se de 
2D membros, conta em seu seio 17 moços formados e suma-
mente hábeis, alguns dos quais procuram instruir-se na Eu· 
ropa e na América do Norte nas doutrinas e práticas do sis· 
tema representativo para melhor servir ao país, e por sua~ 
luzes advogar com vantagem os interesses da província e do 
Império". 

Protesta igualmente contra a administração baiana que trata Ser· 
gipe como se ainda fosse uma comarca da Bahia. Referindo-se à opo-
sição feita pelo presidente à Assembléia provincial cita vários casos em 
que negou sanção a leis provinciais, sem nenhum apoio constitucional. 
Termina pedindo informações ao Governo. 

7 de agosto de 1852, t. II, p. 521. 
N.&C. 

O presidente da Província de Sergipe era José Antônio de Oliveira 
e Silva. 

52/23 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Sobre a disposição do Governo de marcar ajudas de custo para os 
deputados de outras províncias, pede que seja o próprio Governo que 
determine a quantia e que o faça no primeiro e último anos de cada 
legislatura. 

Sobre isto justifica-se dizendo que 

"um deputado que sai da sua província e vem para a Corte 
no primeiro ano não faz só a despesa da viagem, faz tam· 
bém outras despesas extraordinárias que não são subsidia· 
das, como sejam as de montar uma casa em que resida, etc." 
[ ... ]. 

Acha a redação pouco clara. Deve-se referir à província e não à lo-
calidade de residência. Aliás, o cálculo da ajuda tornar-se-á difícil: 

"Por exemplo, quanto se teria de dar para ajuda de custo 
de vinda do Rio Negro e de volta anualmente? Talvez fosse 
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melhor proceder-se como se procedeu no tempo da Consti-
tuinte; não houve então ajuda de custo para viagens, o Go-
verno mandou um barco para trazer os deputados. [ ... ] 

O Sr. Vasconcelos: - Era preciso também dar burricos 
para os deputados de Minas (risadas). 

O Sr. Resende: - Pois bem, dê o Governo um burrico 
para cada deputado de Minas. [... ]" 

7 de agosto de 1852, t. II, p. 527. 
N.&C. 

Em 2.ª discussão o projeto de subsídio e de ajuda de custo dos 
deputados, art. 29: "Os deputados perceberão, por sessão anual, a inde-
nização para as despesas da viagem ele vinda e volta." 

O artigo é aprovado na sessão seguinte (Anais, II, 535). 

52/24 VENÂNCIO 1-IENRIOUES DE RESENDE..,. 

Reclama contra a imposição de um alto imposto sobre escravos em 
algumas cidades, com intenção de conseguir mais braços para a lavoura. 

Se isto acontecer, muitas famílias ficarão sem quem as 
sirva. 

"O pensamento do nobre autor do projeto foi, segundo 
me parece, retirar a escravatura das cidades para o serviço 
da lavoura; mas, a escravatura que está acostumada aos ser-
viços das cidades é a mais própria para a cultura dos cam-
pos? Nem todos os escravos das cidades podem hoje passar 
para o serviço do campo sem uma dura tirania" [... ] Há 
velhos, acostumados ao serviço doméstico, que não se adapta· 
rão à lavoura. 

A colonização seria a solução cabal. Onde estão os CO· 

lonos? A Inglaterra "com um pauperismo imenso não pôde 
suprir as suas Antilhas com braços para a agricultura. Na 
Irlanda [... ] morre-se de fome e, no entanto, nenhum ir-
landês quis emigrar para as Antilhas para se empregar na la-
voura. Os emigrados que deixam sua pátria para vir para a 
América, vêm procurar melhor fortuna. [... ] Os que vêm de 
tão longe servir no Brasil vêm sempre com vistas de fazer 
fortuna, empregando-se no comércio, nas artes, nas oficinas, 
no trabalho das ruas mesmo por sua conta, ou na agricul-
tura, também por sua conta." "Nós herdamos este estado 
de coisas de nossos pais, ele nossos ascendentes, e por es-
paço de 300 anos estamos acostumados a esse serviço. Ain-
da custa às famílias, acostumadas ao recolhimento, saírem de 
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dia, irem ao mercado com seu cesto no braço, comprarem e 
carregarem para suas casas" [ ... ] 

[... ] "Depois de dado um golpe tão severo, como aca-
bamos de dar à introdução de africanos, é preciso deixar des-
cansar os espíritos da nossa população a respeito dos escra· 
vos que possuem." 

Não estamos obrigados a liquidar imediatamente a es-
cravidão. "É do interesse e moralidade das famílias, é do 
interesse do Brasil acabar quanto antes com o serviço es· 
cravo. Mas este quanto antes não quer dizer que façamos 
de chofre amputações, usando de meios tão violentos, tão 
odiosos." 

São Paulo está mais bem servido de colonos. Mas ainda 
importa escravos do norte. 

No Rio há habitantes com 50 ou 60 escravos para alu-
gar. Senhoras com 15 e 20 mucamas. 

10 de agosto de 1852, t. II, p. 546-547. 

N. &:C. 

Em discussão o projeto n.0 50, de Silveira da Mota, propondo um im-
posto de 4$000 anuais por escravo em área urbana. O projeto foi aprova-
do em I.ª discussão. 

O severo golpe a que se refere foi devido à enérgica intervenção do 
ministro da Justiça, Eusébio de Queirós, para a cessação do tráfico. 

É chocante para nós verificar como o pensamento de um cristão e 
de um sacerdote se movimenta dentro de uma instituição tirânica, abso-
lutamente anticristã, pretendendo apenas minorar-lhe a tirania, mas seJl'I 
a menor idéia de suprimir logo a própria instituição. E a justifica lem-
brando o incômodo que teriam as senhoras de sair às compras levando 
cestos! 

52/25 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Reclama da doação de loterias ao Teatro Lírico, principalmente pox 
causa da prioridade de extração destas sobre as outras. 

Assim, se sacrificam necessidades urgentes em favor de di-
versões: "Dou apreço, Sr. presidente, ao Teatro Lírico do Rio 
de Janeiro; mas este apreço não me leva ao ponto de querer sa-
crificar todos os interesses do país aos divertimentos que pos-
sam desfrutar nesse teatro os habitantes da cidade do Rio de 
Janeiro, e aqueles das províncias que aqui vierem" (apoia-
dos). [... ] "Lembremo-nos do povo romano na época da de. 



cadência do império, quando o exército sucumbia ao pé dos 
muros pela grande mortandade, e seus gritos de dor se con-
fundiam com os gritos de vivas e de aplausos dentro dos tea-
tros na cidade. O império romano chegou a um ponto tal 
de decadência, o povo achava-se tão amolecido, tão dado a 
divertimentos teatrais, que a direção do império foi entregue 
a um povo bárbaro. Parece que queremos acostumar o povo 
do Brasil a esta moleza dos romanos" (apoiados da oposição). 

13 de agosto de 1852, t. II, p. 577. 

N.&C. 

Em discussão o art. 49 do projeto apresentado por João Antônio de 
Miranda em favor do Teatro Lírico: "Estas loterias terão preferência 
na sua extração a todas as outras, à exeção das concedidas à Santa Casa 
de Misericórdia e ao montepio dos servidores do estado". J. A. de 
Miranda pede para retirar esse artigo. O projeto é adotado na sessão 
de 18 de agosto (Anais, II, 639), sem o artigo 49. 

52/26 VENANCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Declara que a demora que há a respeito da construção da estrada 
de ferro no município da Corte se deve aos habitantes do município neu-
tro, que criam embaraços tanto por ciúme, como por acharem a estra-
da impraticável. Refere-se à concessão anterior para uma estrada de 
ferro partindo do Rio, concessão feita ao Sr. Cochrane, que não pôde 
ir para diante devido aos embaraços criados. Lembra ainda que: 

"Em outros tempos o Sr. marquês de Barbacena propôs 
nesta Câmara, e passou o projeto para a construção de uma 
estrada de ferro daqui a Ouro Preto. Eu me opus a esse pro-
jeto porque julguei que era impraticável essa estrada; porém 
o Sr. Barbacena me disse que a concorrência de Ouro Pre· 
to para aqui era a mesma que de Paris a Saint-Cloud. Eu 
duvidei desta asserção, achei-a exagerada; mas foi esta lei 
para o Senado, e lá ficou até hoje". 

16 de agosto de 1852, t. II, p. 599. 

N.&C. 

O município neutro era a cidade do Rio (Corte), destacada da Pro-
víncia do Rio, governada pela Câmara Municipal. 

Em 1.ª discussão a resolução que aprova os contratos feitos com os 
Srs. Mornay para a construção de uma estrada de ferro da cidade de 
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Reófe a Agua-Preta, e com o Sr. Ferreira Lage para estradas de roda-
gem em .Minas, União Indústria, de Petr6polis a Juiz de Fora e Barba-
c-na. O projeto é apro,·ado em 2.ª discu\são, unanimemente fAnai>, II. 
fJ!jlj ·. 

.rL'°TóNIO JOSÉ DA SILVA 

Apr~ta. com outros deputados, um artigo ao projeto de ema. 
da~ em Pernambuco e Minas: 

"Supondo que 'í<: aprow: o artigo adith-o que autoriza a 
concessão de ,·ários favores à companhia que tomar a seu 
cargo a navegação do rio Paraguaçu, na Província da Bahia: 

"Artigo. Com as mesmas condições, no qu:::: for apiici-
vel é o Governo autorizado a proteger quai5quer emprôa, 
que se proponham: 

"I.º A realizar a navegação do rio de S. )!ateus na Pr0-
víncia do Espírito Santo, e a consuuir uma esLra<la para car· 
ros de quatro rodas, que do porto de embarque no dito rio 
se dirija pela linha mais conveniente à comarca do Serro, em 
Minas Gerais. 

"29 A comtruír igual estrada desde a cidade da Vitó-
ria até à comarca de Piracicaba, na mesma Província de l\Ii-
nas Gerais." 

18 de agosto de 1852, t. II, p. 631. 

N.&C. 

Multiplicam-se as m1C1atlvas de abertura de novas vias de comu-
r1ícação. Entre os deputados signatários cio artigo figura também G 
nome de Pe. Manuel Júlio de Miranda. Este aliás seria seu último 
ato como deputado. Não será reeleito para a 9.ª legislatura, na qual, 
na sessão de 25 de maio, é aprovada sua aposentadoria como cônegG 
da Sé de Mariana (Anais, I, 280). 

JOÃO JOSÉ VIEIRA RAMALHO52/28 

Apresenta, com outros deputados, um artigo aditivo ao projeto de 
c~tradas em Pernambuco e Minas: 

"Ficam extensivas as condições desta lei a qualquer em-
presa que se organizar para a construção de uma estrada de 
ferro de Santos a S. João do Rio Claro, na Província de 
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S. Paulo, quando se apresente para este fim qualquer com-
panhia no intervalo ela sessão do Corpo Legislativo." 

18 ele agosto de 1852, t. II, p. 6fl&. 

52/29 VENÂNCIO HENRIQUES DE RESENDE 

Ao discutir-se o parecer da Comissão Eclesiástica que aprova a ta-
bela de emolumentos paroquiais organizada pelo bispo de Pernambuco, 
lida em 31 <le julho, opõe-se ao pedido Je adiamento apresentado por 
Morais Sarmento, porque este pôs em düvida o direito do prelado dio 
cesano para estabelecer emolumentos. 

"O bispo reconheceu isto mesmo, desde que a submeteu à 
aprovação do Corpo Legislativo. Mas peço à Câmara que não 
deixe este negócio indeciso. A prove ou reprove a tabela, para 
mim isto é indiferente; porém se a Cámara deixar este obje-
to sem decisão, pondo em düvida os direitos eles bispos, note 
que ficarão os párocos d'e cinco províncias em luta penna-
nente com seus paroquianos que desde logo hão de recusar 
pagar estes emolumentos a pretexto de que o bispo não m 
poderá estabelecer." [ ... ] "O bispo nada inovou: h<í uma lei 
que manda que os bispo:; não consintam que os párocos al-
terem os emolumentos estabelecidos por costumes antigos, fa. 
zendo punir aqueles que os alterar. Pela tabela, o bispo de 
Pernambuco alterou só duas coisas, uma destas alteraçõ::s a Co-
missão Eclesiástica reprova, restabelecemlo o emolumento de:: 
2$rs por informações que os párocos dessem sobre questões 
matrimoniais. É a única inovação. Creio que o sr. bispo 
quis atender ao trabalho que os 1xírocos têm muitas vezes 
para dar essas informações, tendo de se entender com pes· 
soas diferentes para poderem conhecer todas as ramificações 
do impedimento que possa haver. Tudo mais é antiquadíssi-
mo, é costume das freguesias." 

Opõe-se, por outro lado, a outra alteração: a que tira aos párocos o 
direito de cantar as missas semanais (das irmandades) não só nas filiais 
mas nas próprias matrizes. O bispo mandou executar as tabelas, subme-
tendo-as ao Governo. Veio para a Câmara. A Comissão Eclesiástica deu 
párecer reprovando a criação de 2$rs pelas informações matrimoniais e a 
restrição aos párocos supramencionada. 

"Entendeu-se que chamando para o Tesouro o dízimo 
que pertencia aos pastores da Igreja, e dando-se-lhes uma 
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côngrua de 100$, que hoje está em 400$ com muito custo, 
era isto uma grande fortuna para os párocos; mas pondo-se 
em dúvida seus emolumentos estabelecidos por costume anti-
quíssimo, e aprovados por lei, ficam os párocos do bispado de 
Pernambuco em muito má condição." 

A Câmara pode votar sem escrúpulo o parecer. 

19 de agosto de 1852, t. II, p. 649. 

N.&C. 

A discussão é adiada pela hora. Em 20 de agosto, Raimundo Araújo 
Lima apresenta emenda requerendo remessa ao Governo para que, pon-
do a tabela em execução interinamente, solicite do bispo a comunica-
ção dos usos das diversas freguesias "a fim de ser tudo enviado à Comissão 
e prover sobre a matéria como entender. " 

Segundo ele, a doutrina da tabela é condenada: "A Igreja tem sem 
pre considerado verdadeira simonia a taxa com a natureza de direito 
imposta pela administração dos sacramentos". Mas aceita ofertas volun-
tárias a título de esmolas. O prelado não fez mais do que codificar m 
usos estabelecidos. Na sessão do dia 20, o Pe. Albuquerque e Melo dá 
vários apartes aprovando o Pe. Venâncio durante um discurso de Dias 
de Carvalho (Anais, II, 668). 

52/30 VENÃNCJO HENRIQUES DE RESENDE 

Declara-se contrário à transferência do curso jurídico de Olinda para 
Recife, não só porque não trará nenhum benefício como também por 
julgar que isto seria um passo para a extinção do dito curso: 

"A idéia, Sr. presidente, da academia em Olinda é uma 
idéia muito anterior ao sistema constitucional no Brasil. Des-
de que me entendo, desde a mais tenra idade, ouvi falar no 
estabelecimento de duas academias, uma em S. Paulo outra em 
Olinda. Na Constituinte, tratou-se da criação dessas duas aca-
demias, e apareceu a idéia de criá-las, uma em S. Paulo e ou· 
tra em Olinda. Não sei se conviria ter no Brasil duas aca· 
demias, mas é um pensamento antiquíssimo, antediluviano, 
que dominou na Assembléia Constituinte quando se tratou 
desta criação. Alguns senhores queriam que fosse criada uma 
na Bahia, outros que fosse no Rio de Janeiro, porque dizem 
que a ciência gosta muito da sociedade, deve estar em con· 
tacto com a maior civilização; mas enfim prevaleceu o pen-
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sarnento de criá-las em Olinda e São Paulo, e ali se cria:::am. 
Realmente, Sr. presidente, me parece que em nenhum lugar es. 
taria melhor a academia do que em Olinda, a não ser em 
Igaraçu ou Goiana, porque está mais longe dos tumultos, há 
mais liberdade, o ar mesmo é mais sadio. Não sei, portanto, 
qual é a vantagem da transferência da academia para o Recife. 

No Recife não há um edifício próprio; em Olinda há 
um edifício grande, que não há 5 anos que está feito. Dizem 
que não é bom; não sei, mas foi feito debaixo de risco de en· 
genheiro. Sr. presidente, para se construir uma cadeia no 
Recife foi preciso fazer-se uma conquista sobre o mar, porque 
não havia ali um terreno proporcionado para isso; e como ha-
verá para a academia? A mudança da academia não melhora 
cousa alguma; não melhorará a moralidade do estudante, em 
minha opinião aumentará mais a vadiação, porque hoje al-
guns estudantes que estão entretidos no jogo no Recife, che-
gando a noite dizem - vou para Olinda estudar a lição para 
amanhã -; mas quando a academia estiver no Recife, eles 
perderão as poucas horas da noite, deixarão de estudar para fa. 
zer de madrugada." "Não vejo interesse nisto senão para 
alguns lentes que não querem morar em Olinda, mas aqueles 
lentes que não quiserem cumprir suas obrigações, tanto fal-
tarão quando o curso jurídico estiver no Recife, como agora: 
mesmo os lentes que estão fora da academia em comissão não 
hão de voltar por estar ela no Recife. A academia continuará 
a sofrer os mesmos prejuízos, quer esteja em Olinda, quer no 
Recife". 

26 de agosto de 1852, t. II, p. 722. 
N.&C. 

Os cursos jurídicos foram elevados a faculdade, e de Olinda foram 
transferidos para o Recife. Em Olinda funcionava no mosteiro de S. 
Bento, que com a transferência se salvou. Volta o Pe. Venâncio logo a 
seguir a insistir na sua tese. Os inconvenientes do curso em Olinda 
não derivam de sua localização, mas da facilidade com que se ausentam 
os seus diretores, como o visconde de Olinda, e seus professores. Res-
ponde depois a várias objeções contra a permanência em Olinda: a falta 
de distrações para os estudantes, o isolamento da faculdade e sua falta 
de participação na vida cultural. A questão é adiada pela hora. O Pe. 
Venâncio volta sobre o assunto, na sessão de 31 de agosto: [... ] "A 
transferência implica na mudança do seminário, que serve de colégio 
de artes, anexo à academia. Em Olinda já existia um prédio próprio, con-
quanto inacabado: "Sou natural do Recife e não conheço edifício algum 
ali apropriado para este fim a não ser algum convento de frades que 
se queira esbulhar, no que também não vejo nenhuma conveniência 
pública. Quem é que ganhará neste esbulho? Serão os religiosos, que se 
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farão acadêmicos, ou estes se tornarão religiosos? (risadas). Talvez seja 
razão para se mudar a academia para algum convento o desejo de 
tornar os estudantes religiosos mantendo-os no caminho da salvação." 
fatranha a precipitação com que se quer votar o assunto "a galope". 
(Anais, II, 779). 

NONA LEGISLATURA 

( l BS:l-18:)6) 

Participaram desta legislatura apenas 5 eclesiásticos: Lindolfo José 
Correia das Neves, pela Paraíba; Joaquim Pinto de Campos, por Pernam-
buco; João José Vieira Ramalho, por São Paulo, que aliás, eleito sena-
dor a 17 de maio, faleceu no primeiro ano de legislatura; Feliciano José 
Leal, por Goiás, terminada a legislatura foi eleito secretário do Governo 
de Goiás, cargo de que foi aposentado a 15 de julho de 1857 (Anais, 
1857, II, 292); Antônio José da Silva, por Minas Gerais, eleito por 
1228 votos. O Pe. João Antunes Correia, que recebeu 719 votos, não 
foi diplomado, enquanLo que José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho. 
futuro visconde de Tocantins, foi eleito apesar de ter obtido menos 
votos, ou seja 679 (Anais, I, 96) . 

Realmente a Comissão de Poderes acabou julgando que o Pe. An~ 
tunes Correia devia ser chamado, na sessão de 8 de julho (Anais, III, 121 
e 123). Não chegou porém a tomar assento. Aliás, mesmo eleito, o Pe. 
Antunes Correia teria exercido por pouco tempo o seu mandato, porque 
morreria no início de 185,1. A elcic;fio do Cônego Feliciano José Leal 
foi objeto de impugnações e debates e sr'> veio a tomar posse na sessão de 
19 de maio <le 1853 (Anais, I, 252). Na realidade, praticamente apenas 
o:; dois primeiros ocupam a tribuna. Ali;ís o gabarito da representação 
clerical perde altura. Nela não se encontram mais as personalidades 
marcantes de um José Custódio Dias ou de um Venâncio Henriques. 
Por outro lado, porém, pode-se notar uma certa evolução na mentali-
dade regalista do clero rarlamentar. A propósito de questões mistas, 
como a criação de novos bispados, cm que estavam interessados os dois 
poderes, espiritual e temporal, os padres deputados ainda que timida-
mente, procuram reinvind'icar os direitos da autoridade eclesiástica: "Que-
ro que o poder civil tenha uma tal ou qual inspeção de proteção, não 
ele usurpação [- .. ]" dizia o Pe. Linclolfo, a 27 de junho de 1853. Nesta 
evolução talvez se possam discernir os primeiros efeitos da política que 
Pio IX vinha imprimindo às relações da Igreja com os Estados, na sua 
luta contra o regalismo e o galicanismo. 

Entre os temas rotineiros e sempre recorrentes dos debates sobre 
irregularidades nas eleições, a fixação do efetivo das forças armadas, as 
pensões, as côngruas, as loterias para obras pias, emergem temas maio-
res, para os quais os padres dão colaboração, como o tema da coloni-
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zação vinculado ao da reforma agrana; o da criminalidade referido il 
revisão do Cé~digo Criminal, o das eleições situado no quadro de uma 
reforma eleitoral. O Pe. Lindolfo assume até uma posição mais desas· 
sombrada a respeito da extradição por crimes políticos e da questão do 
tráfico negreiro. Não se pode negar entretanto que, nessa legislatura, 
emerge, como lider católico maior, o deputado Cândido Mendes de Al-
meida. É ele que defende os interesses ela Igreja, por vezes apoiado pelos 
apartes dos Pes. Pinto de Campos e Correia das Neves, como no caso 
de uma brilhante defesa da educação católica (Anais, 1856, III, 78). 

SESSÃO DE 1853 

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Pronuncia-se a favor da anulação das eleições feitas na capital da 
Paraíba e na vila de Patos, pelo fato de ambas, na sua opinião, terem 
sido viciadas. 

"Quanto à questão de se adiar ou não a decisão deste 
negócio para depois da Câmara constituída, direi que ela 
pouco importa, porque em tempo oportuno sustentarei mi· 
nha opinião e doutrina." 

Pensa que se deve declarar nula a eleição feita na capital, porque 
ali se cometeram falsificações e.. constatada a fraude, foram rejeitadas 
apenas as cédulas da oposição. Explica o processo de falsificação: 

Aparecem os votantes que, pela maior parte, são homens 
néscios e um pouco atoleimados (risadas), e um daqueles su-
jeitos, procurador dos partidos, chega-se a ele e pergunta-lhe: 
"Com quem vota você?" - "Eu voto com o meu compadre 
fulano ou meu amigo beltrano." - "Deixe-me ver a cédula 
que traz; eu também sou amigo deste homem; quero combi-
nar a sua cédula com a minha". "O votante que é néscio apre-
senta-lhe a cédula; o cabalista provoca uma conversa, e du-
rante ela faz uma dessas mistificações, pois não é só no tea-
tro que há m<ígicos; e introduz sua cédula que traz ad hoc, a 
qual comumente costuma ser papel muito fino, e aí está o 
votante persuadido de que a sua cédula está intacta, entre-
gando-a na mesa, como se costuma dizer nas províncias, pre-
nhe (risadas) . 

[... ] "Quanto às eleições da freguesia de Patos, penso que 
ambas devem ser nulas. Essas duas eleições foram feitas na 
matriz e ambas na mesma ocasião; uma delas foi presidida pelo 
juiz de paz primeiro votado, mas na soma total de votos, 
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rombi~ O'.i'm a!i ddufa~, re.cebida!.$, !wm-e nma dilére1111ça 
de uma~ M,.~lllllta e lt4lllll!rJa\.~ lln:~tta.~, qlllk(:'. [Ó]iJ p.JciÚOO JllãiO .W a1-
taal" a OT~ doo; 'l"<!lltadim, u;m[f) lLillmbl-m faiz.cr enrurair para 
o JllÚmtro dm eilcillfn(..,; a~guu4 $11J1plle1rna~; a ~4'1i1L11ld4 foíi presi 
dida pelo j!Uliz de paz Ímf::r.fürttto l:'lll11l 'lifJrtffi, qtet: mo p.odia pre-
fidír a tafa t:rabaU100, 'li'OlllJ que o mai$ •;.-<Jtado não t$tua im-
pedido [, , . ] Ne!i1!.a'S dn:uJJJ.'litátllc:w pcrgunto eu, como é q11Je 
a Ctmara pode aprm"ar ui~ ekiçoo?.. [ _. _] 

2$ de abrill de 1853, t. l, p. 84-8.:i. 
N. l:C.. 

Em dÍ.Kll.1dO, as elciçõe4 na Paraíba, da qual era deputado o f'e. 
Correia da.J Neva. Foram inúteis ai a1&1rerténda.s do padre. O parecer 
da Com~ de Poder~, favoráveJ aos deputad~ eleitos por aqucles 
pr~. é Jogo aprovado (Anais, 1, 85). 

ANTôNIO JOSÉ DA SILVA 

A.ína. com vários outros deputados, um projeto-de-lei, criando o 
bispado de Díamantina, no~ sq,ruíntô tennm: 

''Art, W Fica criado um bispado na Província de 1\U-
nas Gerais, com a denominação de bispado de Diamamina, 
tendo por sede a cidade de~te nome, e por território as co-
marcas do Serro, S. Francisco e Jequitinhonha, que são des-
membradas do arcebispado ela Bahia e dos bispados de Ma-
riana e Pernambuco. 

"Art. 29 l'a.ssarão para o bispado de Mariana: 

"§ 1.0 O território eclesiástico que no munidpio de 
Curvelo pertence ao arcebispado da Bahia. 

"§ 29 O do município de Pitangui que está sujeito ao 
bispado de Pernambuco. 

§ 39 O munidpio de Paracatu fica incorporado ao bis-
pado de Goiás, desmembrado do de Pernambuco. 

"Art. 3? O Governo é autorizado a impetrar da Santa 
Sé a bula da criação do novo bispado." 

13 de maio de 1853, t. 1, p. 190. 
N.&:C. 

O projeto é julgado digno de deliberação e mandado imprimir para 
entrar em discussão. Note-se que antes, a mesma fórmula fora empre-
gada a propósito da criação de outros bispados: [ ...] •'Fica criado [ ... ]; 
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a Assembléia decreta [... ]". Na ocas mo o deputado Mons. Francisco 
Muniz Tavares protestara com vigor, denunciando na fórmula uma 
usurpação do poder espiritual ao qual unicamente compete a criação de 
bispados, e a fórmula foi modificada para termos canonicamente acei-
táveis. Agora, volta a mesma fórmula em texto aliás do qual é signatário 
um padre. Entretanto, quando o projeto entra em l.ª discussão, na sessão 
de 4 de junho, o Pe. Correia das Neves, com certa insegurança, denuncia 
a desatenção com que no projeto são tratados os direitos dos poderes 
espirituais (ver as intervenções de 4 e 25 de junho). 

53/3 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Eu direi que ninguém mais do que eu deseja que esta 
Câmara represente a vontade do povo e não o arbítrio do Go-
verno, que ela seja a representante da nação e não do po-
der [... ] Também quero que quando os chefes das facções, 
quando esses que dominam certas massas e certos grupos, se 
apartam dos caminhos legítimos de disputar as eleições, des-
prezam os meios constitucionais, querem lançar mão das ar-
mas e tentam derramar sangue, que o Governo do meu país 
tenha a força e a energia necessárias para dizer: Parai, não 
continueis. 

"Quero antes que ele ouça em público acusações impru· 
dentes e mal cabidas do que em segredo os gemidos das tristes 
viúvas e desamparados órfãos". 

23 de maio de 1853, t. I, p. 268. 

N.&C. 

Em discussão as eleições do Rio Grande do Norte. O Pe. Correia 
das Neves, da Paraíba, diz conhecer os assuntos daquela província e to-
ma a defesa do parecer da Comissão, impugnado à base de cartas "obti-
das com a maior imoralidade. " 

O parecer da Comissão de Constituição e Poderes é aprovado (Anais 
1, 272). Já na sessão anterior, o mesmo padre aparteara com insistên-
cia o deputado Paula Batista que impugnava o parecer. 

53/4 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

A propósito do pedido de naturalização em favor de um negociante 
e de um padre, pronuncia-se contra a tendência de se facilitar a natura· 
lização. Não quer ver liberalizado o título de cidadão brasileiro a 
qualquer um, sem merecimento. 
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Entende que precisamos de colonização, de braços produtivos, de 
indív'.duos industriosos, de homens moralizados, que nos possam trazer 
vantagens, mas é contra uma colonização a esmo, imprudente e sem 
escolha: 

"Um ou outro apenas se emprega na agricultura, indús. 
tria ou artes de que temos mais necessidade, todos eles, ou a 
maior parte, aplicam-se imediatamente ao comércio a reta-
lho, no qual criam para si e os seus um monopólio, porque 
encontram proteção decidida nos dominadores do nosso CO· 

mércio, monopólio que tende a arredar como têm até hoje em 
grande parte arredado, os nossos moços dessa mesma apli· 
cação." 

E continua: 

"Não quero que estejamos servindo de depósito onde os 
demais países façam lançar aquilo que não lhes convém, aquilo 
que lhes é prejudicial." 

Deseja que se faça uma lei sábia e prudente. 

" [ _.. ] nós precisamos mais de cabeças do que de braços." 

É contra o pedido mesmo cm se tratando da naturalização solicita-
da para um sacerdote, porque, apesar do Brasil precisar de padres, nó~ 
temos condições de fazê-los: 

"Precisamos cuidar do nosso clero e moralizá-lo. O pri-
meiro passo para melhorar a classe sacerdotal é facilitar-lhe 
meios decentes de vida e torná-la independente, é libertá-la 
da miséria que a ameaça." 

Tem medo da naturalização ele sacerdotes estrangeiros por achar o 
assunto melindroso. É contra sacerdotes que fanatizam o povo, enquan· 
to deveriam explicar o evangelho. O fanatismo é tão mau quanto a 
imoralidade. 

25 de maio de 1853, t. II, p. 286. 

N.&C. 

O parecer do Pe. Limlolfo se exprime em termos que se aproximam 
bastante de uma fanática manifestação de nacionalismo clerical. Ele se 
esquece da admirável obra de evangelização em que se empenhavam mis-
sionários estrangeiros, especialmente os capuchinhos italianos. Envolve-
se em contradições, sem que se saiba no fim se precisamos mais de br:1 
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ços do que de cabeças e confunde a questão da naturalização com a 
da colonização. Há porém uma verdade na sua observação: a tendência 
ao monopólio do comércio por parte de estrangeiros. É certo que o 
comércio no Rio acabou sendo dominado pela colônia portuguesa. Os 
dois pedidos de naturalização eram um a favor do padre português José 
de Araújo Viana que já era capelão da freguesia de Belém ão Descalvado, 
em São Paulo, e outro a favor do negociante, também português, Nico-
lau Tolentino Meneses de Almada. Ambos os pedidos foram logo 
aprovados. 

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Vota pelo adiamento proposto ao projeto de criação de novos bispa· 
dos no Império: 

"Não porque entenda que me deva opor, não porque des· 
conheça a necessidade, mas porque, apesar de entender que 
devemos promover o culto, dar todo o lustre e brilho à re-
ligião e que devemos por este meio moralizar o povo, fazendo 
conhecer seus deveres civis e religiosos, julgo também que 
se deve fazer isso pelos trâmites legais, pelos meios que a dis-
ciplina eclesiástica e o direito canônico determinam." [ ... ] 
"Parece-me que é princípio que nunca foi disputado, que os 
bispos devem ser ouvidos na divisão das freguesias, que o me· 
tropolita deve ser ouvido na divisão dos bispados e o Papa 
deve ser na divisão dos arcebispados. " [ ... ] Creio que não 
estou em engano, creio que estou na doutrina eclesiástica, 
creio que estou em perfeita obediência aos princípios a que 
devo obedecer como sacerdote, aos preceitos a que todos nós, 
como cristãos, devemos obedecer. " 

"Quererá por ventura esta augusta Câmara criar um eis· 
ma, plantar a desordem entre o clero e o administrativo, fa. 
zendo a divisão de um bispado que com toda a justiça e di-
reito pode ser reprovada pelo chefe da Igreja? E por ventura 
nesse estado de desacordo e desarmonia entre o espiritual e 
temporal podemos dizer que moralizamos o povo, damos brilho 
à religião, quando estamos tirando à Igreja suas incontestá-
veis atribuições?" 

Ao contrário, julga que pode muito bem ser dispensada a audiên-
cia do Governo: 

[ ... ] "porque entendo que tão habilitado estará o Go-
verno para conhecer da necessidade e conveniência dessa cria. 
ção, como podem estar os nobres deputados das respectivas 
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províncias que o novo bi~pado tem de abra~ar e talvez que 
desconheçam melhor 05 inconvenientes que re~ultam de irem 
procurar os socorros espirituai5 nas dioceses a que pertencem 
atualmente." 

4 de junho de 1853, t. II, p. 50-52. 
N.&C. 

Refere-se ao projeto o.O 13/1853, sobre a criação de um bispado na 
Província de Minas Gerais, com a denominação de bispado de Diaman. 
úna. O Pe. Correia das Neves é o único dos padres deputados que con 
testa, com certa insegurança, a doutrina que inspirava o teor do projeto, 
contra os deputados F. D. Pereira de Vasconcelos e Silveira da Mota, 
o qual, nos apartes, admite aliás haver no projeto "algum cisma, sim; 
heresia não". O projeto é aprn\·ado em l.ª di;,cus~ão (Anais, II, 53). 

53/6 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DA5 NEVES 

O bispo de Pernambuco, vendo as irregularidades com 
que, na sua diocese, eram arrecadados os benesses paroquiais, 
irregularidades prejudiciais à população, porque qualquer vi-
gário tinha a sua maneira de cobrar sua tabela especial, tratou 
de apresentar um regulamento e uma tabela para a cobrança 
desses benesses: tais irregularidades dão-se em quase todas as 
freguesias de todos os bispados do Império. 

"O povo ficou livre do arbítrio, algumas vezes exagera-
do, dos párocos, alguns dos quais, esquecidos dos seus deve· 
res, esquecidos dos princípios de caridade, tratavam de [ ... ] 

O Sr_ Góis Siqueira: - Esfolar as ovelhas. 
O Sr. Correia das Neves: - Tem muita aplicação esse 

pensamento; tratavam de esfolar as ovelhas." 

Propõe que não se adie a votação da tabela: 

"Se é para que votemos uma tabela justa e sensata, já 
temos todos os dados para julgar que ela é justa, razoável e 
sensata." 

Aprovada a tabela, os demais bispos reconhecerão sua 
conveniência. 

Critica a protelação da votação: 

"Todas as vezes que se apresenta nesta Casa uma me-
dida que visa reparar um defeito da legislação, a prevenir 
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um caso omisso, a melhorar uma disposição, diz-se logo: é 
muito bela na especialidade, mas deve-se tomar uma medi-
da geral, e nem esta nem aquela passam. O fato é que sem-
pre se adia por embaraços que se encontram." 

18 de junho de 1853, t. II, p. 244-246. 
N.&C. 

Em discussão o projeto nQ 53, de 1853, sobre a tabela de emolu~n' 
tos paroquiais. . 

O Pe. CoITeia das Neves votava contra o adiamento pedid.o por 
João Lustosa da Cunha Paranaguá que solicitava a publicaçãa prévia da 
tabela, da qual não tinha conhecimento e não podia votar '.'na fé. dos 
padrinhos". Observa o Pe. Neves que muitos dos projetos erain vota-
dos na fé dos padrinhos, membros das Comissões que sobre eles davam 
parecer prévio. A discussão foi adiada (Anais, II, 246). 

Na sessão do dia 20, José Tomás Nabuco de Araújo (2.º}, propõe 
como emenda a tabela apresentada em 1846 e assinada pelo bispa Ma· 
nuel do Monte Rodrigues de Araújo e pelos Pes. Tomás Pompeu de 
Sousa Brasil e Antônio Pinto de Mendonça, que já estava impressa·. O 
projeto n9 53 é rejeitado e aprovada a emenda (Anais, II, 256). 

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

. Referindo-se em 2.ª discussão ao projeto nl.l 13, de 1853, que pro-
põe a criação de um bispado em Diamantina (MG), acrescido de uma 
emenda que pede que também se instale um no Ceará, o Pe. Correia das 
Neves acha que a Câmara não está autorizada a criar bispados sem au· 
diência dos respectivos bispos e sem aprovação do Papa. 

Mas apesar de não terem preenchido as formalidades que julgava e 
ainda julga essenciais, vota a favor da emenda 

"porque a criação do novo bispado em Minas Gerais já fo1 pe· 
dida e proposta pelo Arcebispo da Bahia", porque estou inti-
mamente convencido de que Sua Santidade costuma dar o 
verdadeiro apreço que merecem essas leis de criação de bis-
pados, encarando-as como pedidos feitos, ou como lembrança 
da necessidade dessa porção de rebanho de que ele é o único 
cabeça e chefe, deixando prudentemente de reclamar os di-
reitos que lhe pertencem, sem contudo confirmar o esbulho 
que se quer fazer de uma de suas atribuições, sem sancionar 
essa invasão do poder temporal no espiritual. Sendo isso as· 
sim, não serei eu quem sacudirá o facho da discórdia fazen-
do nascer questões que podem produzir conflitos entre a Igre· 
ja e o poder temporal; não serei eu o imprudente que vá des-
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pertar rivalidades que dormitam, que vá provocar sátiras in-
justas, acusações acrimoniosas contra a honrada classe a que 
pertenço, e isto na ocasião em que esses conflitos, essas sáti· 
ras, essas acusações, parecem dormir no jazigo dos inimigos 
da Igreja, produzidos pelo século passado." 

Depois de defender também a criação do bispado do Ceará, pelas 
mesmas razões, aproveita da ocasião para, em resposta aos apartes que 
lhe fizera Pereira de Vasconcelos, na sessão de 4 de junho, combater "prin-
cípios que ferem de frente os direitos papais." 

Responde às objeções levantadas por Pereira de Vasconcelos: 
"Antigamente a criação dos bispados estava dependente do Papa, 

ntas hoje não é assim." 

"Não é assim, por quê? Por ventura apresenta o nobre 
deputado uma disposição de concílio que tirasse ao Papa esse 
direito, e que o desse ao poder temporal?" 

Faz um retrospecto histórico, mostrando que a criação dos bispados 
se origina\·a de um pedido dos imperantes à Santa Sé, como foi o caso 
da criação dos diversos bispados do Brasil . Prossegue afirmando que essa 
prática se confirma com as disposições canônicas, mas parte logo para 
longa digressão alertando para 

os perigos do princípio hoje muito em voga, segundo o qual 
"o poder temporal muito favor faz ao espiritual em conser-
vá-lo no grêmio da sociedade, em consentir intatos os seus 
dogmas, a sua disciplina. Estes princípios, que foram pro. 
clamados por Voltaire, Rousseau, Frerit, Talleyrand e outros, 
que a título de reformar abusos da Igreja, como de Lutero 
disse há muito pouco tempo talvez irrefletidamente um nobre 
deputado por Pernambuco [ ... ] 

O Sr. Pereira de Melo: - Está enganado, disse muito pen-
sadamente. 

O Sr. Correia das Neves: - [ ... ] ou já para destruírem 
essa majestosa obra do dedo de Deus, preparam para a Fran-
ça um cataclisma, durante o qual os franceses, prestando cultos 
e adoração à deusa razão, lhe faziam largas hecatombes no 
seu altar da guilhotina." Infelizmente os males decorrentes 
desse princípio "correram com a velocidade do fluido elétri· 
coe alcançaram o Brasil. Nós ainda hoje sofremos os funestos 
resultados da imoralidade que foi plantada na nossa popula-
ção, desarraigando-se-lhe ou procurando desarraigar-se-lhe os 
princípios religiosos, e a não ser um Governo prudente, um 
Governo sábio, que, conhecendo o mal, procurou fazê-lo sustar, 
que tem lançado mão da mesma religião para fazer' suspender o 
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curso dos males que já nos iam querendo submergir, certamen. 
te hoje estaríamos em tristíssimas circunstâncias. [ ... ] " 

Louva-se a seguir na autoridade de Muzzarelli atribuindo à compe-
tc?oncia da Igreja a administração das dioceses e sua criação. Cita a res· 
peito definições do Concílio de Trento. Passa, depois de responder a 
vários apartes, a referir-se a observações que lhe fizera Silveira da Mota, 
em sessão anterior, para o qual o projeto podia ter algo de cismático, 
mas não de herético. Em resposta, argumenta que certos princípios da 
disciplina eclesiástica são tão estritamente ligados ao dogma, que sua 
negação não resulta apenas em cisma, porém em heresia, apoiando-se 
aliás na autoridade de Pedro de Marca: 

"A autoridade do Papa, a decisão de que ele é o chefe vi· 
sível da Igreja, de que é cabeça do rebanho de Cristo, de que 
ele é o único autorizado para dividir, para distribuir, para 
organizar, e para dirigir o seu rebanho como mais convenien. 
te for aos interesses da Igreja e desse mesmo rebanho, acha-se 
consignada na disposição do Concílio Florentino, na sua Sec. 
25, é um princípio de disciplina quase dogmático." 

25 de junho de 1853, t. II p. 287-292. 

N.&C. 

A emenda fora proposta por Francisco Diogo Pereira de Vasconce· 
los e dizia: 

"Art. IQ O Governo fica autorizado a impetrar da Santa Sé as bula~ 
de criação e divisão de dois bispados, segundo as disposições contidas nos 
seguintes parágrafos: 

"§ I.0 Na Província de Minas Gerais, o de Diamantina, tendo por 
sede a cidade deste nome, e por território as comarcas do Serro, S. Fran-
cisco, Jequitinhonha e o município de Curvelo. 

"§ 2.0 O termo de Paracatu da mesma província fica incorparado ao 
bispado de Goiás, e pertencerá ao de Mariana o território que no mu· 
nicípio do Pitangui presta obediência a Pernambuco. 

"Art. 2Q Idêntica autorização se confere ao Governo para im· 
petrar ela Santa Sé as bulas de criação de um bispado no Ceará, tendo 
por limites os da província, e por sede a cidade de Fortaleza." 

Como se vê, a emenda era expressa em termos canonicamente cor. 
retos: não mandava o Governo criar os bispados, mas o autorizava a im· 
petrar da Santa Sé as bulas de criação. Durante sua longa exposição 
o Pe. Neves parece desconhecer a emenda de Pereira de Vasconcelos, que 
lhe chama a atenção para ela. De fato, surpreendido na sessão de 1 de 
junho pelos apartes, o Pe. Neves aproveita agora para uma pequena exi· 
bição do seu saber canônico, que não ia muito além do seu Muzzarelli, o 
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Passa a dar outra interpretação aos fatos citados por Inácio Barbosa 
em defesa de sua tese: 

O poder temporal, polegada a polegada, palmo a palmo, 
vai invadindo o terreno do poder espiritual, e logo que não 
encontre oposição, irá passando avante e argumentando com 
as conquistas que for conseguindo, como se elas dessem di-
reito. Se, logo que o Governo temporal começou suas inva-
sões, a Igreja sustentasse seus direitos, certamente que nós hoje 
não estaríamos argumentando contra fatos, e contra aqueles 
que com eles querem provar que o Papa não é o único e le· 
gítimo para a criação dos bispados." 

Repele a afirmação de que o Concílio de Trento 9Ó foi recebido 
em Portugal porque ali 

)'nesse tempo reinava um príncipe menor que tinha sido edu-
cado pelos jesuítas (homens cujos nomes ainda hoje são ti· 
dos por horrorosos,) e por isso não deve e nem pode vigo· 
rar hoje entre nós a disposição desse Concílio." 

A propósito do Concílio, que defendia foro previlegiado para os ecle-
siásticos aproveita da ocasião para criticar com veemência a lei brasi-
leira suprimindo esse foro sob o pretexto de que os eclesiásticos preten-
diam constituir-se numa classe privilegiada. Volta ao assunto resumindo 
sua intervenção anterior, e aduzindo novos textos conciliares, abrindo 
caminho para umas conciliações na criação dos bispados: 

"Nessa criação [ ... ] há duas coisas a atender: território, e 
jurisdição; o território deve ser dividido pelo poder temporal, 
e a jurisdição, pelo espiritual." Sem esta conciliação dos dois 
poderes, a Igreja poderia prescindir do poder temporal como 
este pretende fazer com ela: "Visto que não quereis esbulhar-me 
de direitos de que não posso prescindir, dirigi os cidadãos co-
mo melhor entenderdes a bem da sociedade civil, que eu diri-
girei as consciências como julgar conveniente a bem da sal-
vação das almas." E quem poderá obstar a esta resolução? 
Que embaraços, regularmente falando, lhe poderá opor a so-
ciedade? Se Nero, Calígula e todos esses tiranos que martiri· 
zaram os apóstolos não puderam conseguir que não se pregas· 
se a religião de Cristo, que ela não crescesse e prosperasse ape· 
sar das violências, como o poderá fazer hoje o poder civil que 
é todo benefício?" 

27 de junho de 1853, t. II, p. 302. 
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53/9 

.Em 3.ª discussão o projeto de criação dos bispados, conforme o tex-
to <J>umtítutivo de Pereira de Vasconcelos. Entrementes, o deputado de 
Santa Catarina, Joaquim Augusto do Li\Tamento, apresentara umJ emen-
da anexando o termo de Lajes à diocese do Rio de Janeiro. 

Inácio Joaquim Barbosa (bacharel) substituiu em 1853 o deputado 
eleito pelo Ceará, André Bastos de OJi,·eira (magistrado). Investe com 
erudição contra a doutrina do projeto. 

A~ palavras do Pe. Lindolfo, de uma rara lucidez e desassombro 
para o regalím1o da época, referiam-se ao problema da criação de novo1 
bispados, que o deputado pelo Ceará queria fazer depender exclusiva-
mente do poder temporal. A referência à questão do foro privilegiado 
se reporta à recente lei submetendo os bispos ao Supremo Trihuna!. 

JOAQUUI PI~TO DE CAI\IPOS 

"Conservei-me em silêncio durante as discussões passa-
das, não porque considere de pouca importância o assunto, 
mas porque, reconhecendo em todos os membros da Câmara 
as melhores disposições em favor da adoção do projeto de 
criação de bispado5, entendi que não devia prolongar os de-
bates com observações desnecessárias. Mas interfiro agora por· 
que apareceram algumas proposições que, quando não encer. 
ram uma ofensa às prerrogativas do poder pontifício, pelo 
menos são de mau efeito e como católico romano resolvi com-
bater tais proposições. 

"Não nego que a criação dos bispados seja disposição mis-
ta, mas nego que o poder temporal possa discricionariamente 
adotar qualquer medida a este respeito, sem a prévia interven-
ção do Papa, que nesses casos funciona essencialmente como 
poder. 

"Por esta razão somos forçados a reconhecer que o pri-
mado de honra e jurisdição, que por Direito Divino compe· 
te ao sucessor de S. Pedro, faz parte muito essencial da cons-
tituição da Igreja. Cabeça visível da Igreja universal, centro 
da unidade, o Papa é o ponto luminoso donde, na frase imor-
tal de Bossuet, partem todos os raios do governo eclesiástico. 
Como pois negarem-se-lhe as prerrogativas que derivam ime-
diatamente do seu poder hierárquico e que foram altamente 
reconhecidas pelo Concílio de Trento? 

"A disciplina da Igreja é variável, segundo as diversas nc· 
cessidades dos tempos e lugares, mas não é senão a ela mes-
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ma que compete fazer quaisquer alterações sob pena de ir por 
terra a suprema hierarquia instituída por Jesus Cristo, que 
confiou, não aos príncipes temporais, mas aos legítimos pasto· 
res, o regime da Igreja de Deus". 

Retifica várias afirmações de Inácio Barbosa quanto às eleições po· 
pulares dos bispos e à autoridade elo Concílio ele Trento. Lê o texto da 
pragmática de 1268 de S. Luís, rei da França, para mostrar que ele 
não servia de argumento à tese que informava a autoridade pontifícia. 
Como longas citações latinas, mostra que em Portugal sempre fora re-
conhecida esta autoridade. 

Vota assim a favor da emenda: 

"Que tem por fim autorizar o Governo a impetrar da 
Santa Sé as bulas que desliguem do bispado de Pernambuco 
algumas freguesias para incorporá-las ao arcebispado da Ba-
hia. Se o espírito de justiça não predominasse em mim mui-
to mais profundamente que o espírito de parcialidade, por 
certo que eu votaria contra a emenda, mas eu tenho neces-
sidade de provar aos nobres signatários da emenda que, quan-
do se trata de fazer o que é justo, ponho de parte tudo que 
é parcialidade." 

Votará por todas as emendas que falicitarem as criações de bispados 
no Brasil, porque acha a idéia eminentemente civilizadora. Cita, em de-
fesa de sua tese, Fenelon, Bossuet, bem como canonistas protestantes e 
liberais, e conclui com a frase de Bossuet, o último padre da Igreja: 

"Nos negócios, não somente de fé como ainda da disci-
plina eclesiástica, compete à Igreja a decisão; ao príncipe a 
proteção, a defesa e a execução dos seus cânones, porque o 
espírito de cristianismo é que a Igreja se governa canonica-
mente" (muitos apoiados). 

Termina referindo-se à bula de criação do bispado do Rio Grande 
do Sul, na qual o Papa 

"depois de fazer muito valer as informações dos respectivos 
bispos, manifesta os mais ardentes desejos que se multipli-
quem no Brasil as dioceses, porque só assim as luzes da ver· 
<ladeira religião se propagarão profundamente neste vasto e 
imenso território" (muito bem; muito bem! O orador é fe-
licitado por seus colegas). 

28 de junho de 1853, t. II, p. 318-322. 
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JOAQUU.f PJ~TO DF... CAMPOS 

[,, ,] ""P.roiruurl!dam{:1rute comremiódo de que o GoverWJ 
aitual ~ifta: m&Ú'l (ft: fryr~;:r mmai! dr, (jf.re de foirça füíca, 
~~ ~ ~he pó'<ll-noo n~Ült.lllÍT a primdra. que a tem 
pt:rdú.W «.m$Ml.-ravdml111te, de mu.íw hr.Ja vomade lhe darei 
a segunda," 

fu ..-~ no ~tido de ql!Je 0$ debate'$ da Câmara se manrenham 
tum ai. alma e piolídez "d.ígna§ de noo". D.íz isto _porque tem oJOO.ervado 
·(ftllé:~ 

"Desde o mamemo em que a oP~íção atual levantou a 
vo--.t no Pa:rlaméJJto ::ontra a marcha tortuosa do Governo, os 
da sítuação não r.t:~"'3'.m de provocar-nos a apresentar fatos e 
ra1.1JeS que convençam da jmtíça de ncr;sas manifestações. 

A Of"»Íção <jUf; !'.e lL-vanta contra o Gabinete é a inter-
pretação fíeJ do<i ~ntimentr.J'I do povo e a expressão de um 
~ntcntamento que existe arraigado em todos os espíritos. 
PC1r ront<·guínte, é nece.~<>árío que o Governo não se iluda 
com ~ ímt'llVJ<» p<:rígos que o rodeiam. 

Se a Opúsição é comeqüéncía de uma idéia moral, gran-
de civílízadora, se é o reflexo de um pensamento digno e se 
é pela grande-1.a nacional, ela é digna e deve ser acolhida 
pelos homens que prezam a moralidade e civilização de um 
pau." 

Como comídera a oposição de que faz parte digna, julga improce-
rkHfl:5 as ra1.õc1 dos que a condenam por levantar a voz contra o Governo: 

"Senhores, a luta das opiniões e dos grandes interesses 
!Iodais constituí em todos os tempos a vida da inteligência 
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e da humanidade, e o que seria de um Governo sem oposi-
ção em um país constitucional? Uma negação do sistema, 
uma máquina inerte, cujo movimento seria o da ruína e dos 
precipícios." 

A oposição que faz é filha do zelo pelas instituições que tende a 
reprovar os abusos do poder contra a Constituição do Estado. 

Se o Governo renunciar a essa política maquiavélica, hi· 
brida e desleal que até hoje tem praticado, os membros da 
oposição terminarão a guerra e voltarão às antigas posições. 

Desde o Rio Grande do Sul e São Paulo até o Ceará e 
Pernambuco se levantam vozes para protestar contra a errada 
política do Gabinete. O Governo tem semeado germes de 
desafeição profunda. Os seus mais dedicados aliados se têm 
separado dele, o que é muito significativo: 

"O Governo que medite mui seriamente na pos1çao que 
não pode ser duradoura, porque ninguém é forte contra o im-
possível . " 

Defende a deputação de Pernambuco, contra insinuações do mi-
nistro da Marinha, como representativa dos grandes interesses de sua 
província, de vez que a eleição para deputados foi a manifestação es-
pontânea da consciência pública. 

As províncias do norte precisam de bons administradores 
que promovam a sua civilização, que reprimam os crimes, os 
quais aumentam impunemente, que concorram para a união 
dos ânimos e não para sua contínua discórdia. 

Faz longa crítica de várias administrações que passaram por Per-
nambuco, especiamente a de Francisco Antônio Ribeiro, que se en-
cenara em abril. 

2 de julho de 1853, t. III, p. 32. 
N.&C. 

Em discussão o projeto de fixação das forças de terra. 
Mons. Pinto de Campos era conservador. O Gabinete, chefiado 

por Rdrigues Torres, visconde de Itaboraí, também o era. Tratava. 
se pois de dissidência partidária. As críticas ao Governo são bastante 
retóricas, mas não descem a fatos, salvo no que se refere às províncias 
do norte, especialmente Pernambuco. 

O ministro da Marinha ao qual se refere era Zacarias de Góis, que 
segundo ele pretendera rebaixar a Província de Pernambuco, amesqui· 
nhando a sua deputação, como não representativa dos interesses provin-
ciais, pelo simples fato de se tratar de uma bancada em oposição. 
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Francisco Antônio Ribeiro, presente a sessão, pede a palavra para res-
ponder, mas a questão é adiada pela hora. Defende-se na sessão do dia 
4, à qual porém não compareceu o Pe. Pinto de Campos. 

53/ll JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Isto não tem aplicação alguma ao partido da ordem, 
que lançou mão das armas." 

8 de julho de 1853, t. III, p. 127. 
N.&C. 

Sua observação visa ao deputado Gançalves Martins, ministro do Im-
pério, que referindo-se ao "partido contrário em Pernambuco" invocara 
as palavras seguintes de Cícero: Nihil est equitati tam contrarium atque 
infestum, quam convocati armatique homines; nihíl juri tam inimicuni 
quam vis! (Nada é tão contrário e infenso à eqüidade do que a convo-
cação de homens armados; nada é tão inimigo do direito do que a força). 

"Partido da ordem" é, como costumavam os conservadores denomi-
nar, o seu partido. 

53/12 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Parecerá estranho que ele, pertencente a uma milícia toda pacífi-
ca, tome a palavra para discutir um projeto que fixa forças de terra, as 
forças pertencentes à milícia aguerrida. Diversas razões o levam a isso. 

Em primeiro lugar, a consideração de que se está em épo-
ca das invasões, em época das enciclopédias, em época das uni· 
versai idades r ... ] 

Em segu°i-ido lugar, porque tem pedido a palavra desde o 
início da discussão para dizer alguma coisa por parte de sua 
Província da Paraíba referente ao assunto cm debate. 

O Governo precisa de mais força <lo que a solicitada, por-
que no presente projeto não conta ele nem leva em considera· 
ção o aumento de forças de que necessita a Paraíba, i::ujo~ 
presidentes têm recebido sempre do Governo Central a mesma 
resposta: não podem aumentar as forças da província, por· 
que as forças que ele mesmo tem são insuficientes. 

E comenta: 

"[... J houve quem dissesse, contestando a necessidade da 
força pedida pelo Governo, que o nosso Governo era um Go-
verno de força, que o nosso Governo era um Governo de di 
nheiro" [ ... ] "praza aos céus que o nosso Governo fosse um 
Governo de força [ ...J . 
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O Sr. Raimundo Ferreira Araújo Lima: - Não lhe invejo 
o gosto. 

O Sr. Correia das Neves: - [... ] praza aos céus que o 
nosso Governo fosse um Governo de dinheiro." 

"Qual será o homem que quererá exercer autoridade po-
licial em alguns desses lugares do interior da Paraíba, no Rio 
Grande do Norte ou Ceará, que tenha de prender ou captu· 
rar a influência do crime e seus asseclas, sem ter uma torça 
em que se apóie? Certamente nenhum [ ... ]Senhores, é mister 
que nos convençamos: Governo sem força, Governo sem meios 
de repressão, não pode fazer desaparecer o crime e restabelecer 
a moralidade do nosso povo . " 

Depois de referir-se a crimes cometidos em algumas províncias, con· 
ti nua: 

"Se a minha província for auxiliada com uma força de 
linha tal que, empregada na guarnição da capital, dispcme a 
força de polícia para ser empregada no seu único mister, sem 
dúvida que esta força disponível ficaria para ser coloc.ad·t em 
(1Utros pontos do interior, onde a tranqüilidade públict e a 
1epressão elo crime o exigem." A Paraíba sustenta 200 homens 
de polícia com os quais consome quase 2/3 de sua renda. 

Ele e os colegas da Paraíba têm lutado braço a braço com os crimi· 
nosos. Muitos têm visto cair parentes e amigos sob o punhal do assassino. 
Faz um paralelo entre a polícia da Inglaterra e do Brasil, chegando à 
conclusão de que, 

no nosso país, não há força policial. Precisamos de um exfr. 
cito e de uma armada para nos defender de nossos inimigos ex-
ternos, e também "para conter a nossa população desmorafüa. 
da, para fazê-la respeitar a lei, respeitar os direitos dos seus 
concidadãos . " 

O aumento de força que pede quase não vai acrescer a despesa, pois 

"só pede mais cento e poucos homens de linha para snbsli· 
tuírem os noventa e poucos da Guarda Nacional, que até ago-
ra têm estado destacados. " 

12 de julho de 1853, t. 111, p. 165. 
N.&C. 

Estava em 3.ª discussão o projeto fixando as forças de terra. O Pe. 
Neves divaga do assunto, sempre advertido pelo presidente. 
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O dt:putado quer riixn r1ur:: i; t:r. l:~/J.r:.a em <~ll!~ tr.i<~-:.·; ~-= j1Lllí_ga::11 rnm-
fJ'(1U:nu~ fY.ltta in1:ta(]i;r rye,. r.;:;:fUJ"-" ,_:,: '''11lrú': L~f;ó;t:.íaE~ta.':. Xa fa..1rof'a pu· 
Mknam-M: yáJ"fa~ em.:-.ídopt<lia~ que p;,recia::n oferecer a todo~ o 2ct:~;o 
;. umúnnaillí~dc ,.ÍO·; u;r1htr.>ir.-:;riU,\. ~;a reaii&,.:e o v:::-:.c;amt:::no ocid::n-
l<lll nãío tinha 4íÍmb ~ido Íf&'..Ç"flf:::1r.ad'J r.eia prt:rxupaçã0 d.<:. e;p-::óa~:z3.s:!o. 
A fo.~Í~l~nóa do l'<:. XcH;:': rw â.fft:lr.1 vrra ;rnmt-r1t<>r â. foI"ça com iin; (~ê 

mo.ralfrar o j>O\'O parc:u:: íminuil\r que a~ pro'•Íncia.s- cio nonf: e~ta;·am 
•uhmer- numa onda de c.rimínalidÂ!de. Pare«:: comm.fo tamb.tm que a 
Câmara não ~ ímpre.">íona muito com a ret6ríca do Pe. ~e\·es, modesto 
•~"-"11 dm arrou~ orat6r iu~ cfr.1 Pe. Jo'>é António .\fariinho. O di~

cuno do Pe. Neves M:: prr.1longa pm J l coluna'\> rio'> Amú;, dí.~ua:do po1 
apar~ marginai~ que: n;t{, íhe fY::rmítr::rn chegar a cúndu~o al:suma, co,nc 
o próprio p-.ulre reronhec<: enu:rrando suas paJanas. 

53/U LINDOLFO JOSí. CORREIA DAS ~EVIS 

A.aína, com outro;, deputados, o projeto de resolução: 

"Fica o Governo autorizado para impetrar da Santa Sé 
as bulas para a criação de um bispado nas Províncias da Pa-
raíba e do Rio Grande do Norte, tendo por limite!> os da.' 
duas províncias e por sede a capital da Paraíba". 

15 de julho de 1853, t. III, p. 218. 

N.&:C. 

Note-se que já é empregada a fórmula canonícamente correta de ím-
fJCtração à Santa Sé para a criação do bispado. Curioso que logo a se· 
guír é apresentado outro projeto de resolução impetrando a criação do 
bispado do Piauí, coincidente com os limites da província. Começa a 
prc.'Valecer a tese da coínddéncia de limites das administrações eclesiás-
tica e civil. Entretanto, o projeto sobre o bispado do Piauí não é assi· 
nado por nenhum padre, mas apenas por João Lustosa da Cunha Para· 
naguá e José Antônio Saraiva; o primeiro, deputado pelo Piauí e o se-
gundo presidente da mesma província. O bispado da Paraíba só seria 
criado na República, em 1892, e o de Teresina em 1902, ambos por 
Leão XIII. 

53/14 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

~ de suma importância a questão a ser discutida e me-
rece ser muito considerada pela Casa, pois versa sobre o 
maior ou menor número de representantes que devem ter as 
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diferentes províncias do Império. "[... ] algumas das quais 
já se queixam por estarem mal atendidas na distribuição que 
foi feita pela nossa Constituição e que tem sido alterada por 
diferentes leis que têm passado nesta Câmara". 

Lembra as reclamações que têm surgido sobre este assunto em diver-
sas províncias. 

A Paraíba em particular ainda conserva o limitado núme-
ro de cinco deputados que a Constituição lhe concedeu e tan· 
to a Paraíba, como as outras províncias têm crescido em po· 
pulação e riqueza, mas a C;1mara tem atendido só a algumas, 
deixando de atender a outras. 

É justa, até certo ponto, a suposição que fazem algumas 
províncias de que aquelas que têm um pequeno número de 
representantes no Corpo Legislativo não conseguem todos os 
melhoramentos que conseguem as que têm uma representa-
ção mais importante pela força numérica. 

Dirige-se ao presidente dizendo que talvez seja mais conveniente fa-
zer-se uma nova divisão das províncias. 

"porque realmente entendo que umas estão mal aquinhoadas 
e que outras têm mais elo que necessitam cm território." 

Acredita que com esta nova divisão devia se igualar as representa-
ções para que não houvesse razão para queixas. Reconhece porém ser 
tarefa difícil, por não se saber se se deve atender ao território ou à 
população e não se ter uma estatística nem sequer aproximada da po-
pulação do Império. Entende contudo que deve aumentar a deputação 
das diversas províncias proporcionalmente, sem alterar o equilíbrio da 
Constituição. Conclui observando: 

"Entende-se que porque um indivíduo pertence à maio-
ria deve acompanhá-la em tudo aquilo que ela disser, quer 
seja justo quer não. Senhores, eu não abdico da minha fa-
culdade de pensar. Todas as vezes que as questões forem 
administrativas e versarem sobre medidas tendentes a habi-
litar o Governo para bem administrar o país, eu, como aman-
te da ordem, darei meu voto a essas medidas; mas todas as 
vezes que uma questão apresentada pela maioria não tiver 
esse alcance político, eu, conquanto seja membro da maioria, 
votarei com a minoria, se a razão estiver da sua parte." 

20 de julho de 1853, t. III, p. 290-291. 
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~.&C. 

Em dí'l<W>'>â'' o pmjetc> aurm:ntando a'> depuraçê.Je'> da-; prm íncia5. 
O l't:. Neve'> ap6ía o pmít:t'J c: tod:.J<, as emenda.s. 

É c:urfo!iO como " inu:n::w: fY.>lítíco pode perder de vi~ta completa· 
mente:: os aspectos té-rnÍ(~ dos problema<;. Para que ar; deputac;õe5 da' 
províncias fOMem numericamente iguais, propf.Je o Pe. I..índolfo uma 
nCi\'a divisão das mesmas província'> de modo a que todas, suprx-se, ti· 
vesfelll maís ou menos o mesmo território ou a mesma população. Pa 
rece que o nobre deputado não considera a possibilidade de que em 
pouco tempo as migrações e outro<; fatores altera~m a pwporcionali 
dade da divisão. No final de sua intervenção, o Pe. Xe-n:s toma posi-
ção ante o problema que se chamaria hoje de fidelidade partidária. 

53/15 FELICIAXO JOSÉ LEAL 

Assina, com outros muito.. deputado<;, um projeto de resolução: 

"Art. 1.0 O Governo fica autorizado para conceder, sob 
as mesmas condiçõei. do art. 1.0, da lei n.O 641, de 26 de junho 
de 1852, a uma ou mais companhias a construção total ou 
parcial de um caminho de ferro que, partindo do município 
da capital da Bahia, vá terminar na margem do rio S. Fran-
cisco, no ponto que mais conveniente for. 

"Art. 2.0 Além das condições da referida lei, o Gover-
no poderá impor à companhia a obrigação de manter sem 
privilégio no dito rio dois vapores que navegam até a barra 
do rio das Velhas, na Província de Minas." 

21 de julho de 1853, t. III, p. 322. 

N.&C. 

É interessante no projeto a idéia da integração do transporte ferro· 
viário com a navegação fluvial. 

53/16 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Pede urgência para apresentar um requerimento solicitando infor-
mações ao Governo sobre a situação da Província da Paraíba. 

O pedido é motivado pelo discurso de um colega deputado pela 
mesma província, no qual foi delineado com as mais negras cores um 
quadro pavoroso da Paraíba, que causou viva impressão na Casa. Des-
creve, com parmenores chocantes, um desses crimes, perpetrado par si-
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cários pagos por uma subscrição de um conto de réis. Historia as intri-
gas que levaram ao crime. 

Julga porém que houve exagero e que devido a isso, a Câmara, o 
Império e os países estrangeiros, vendo esses horrores, vão julgar a civi-
lização de sua província muito abaixo do que ela se acha colocada. 
Insinua a hipótese de que as críticas à Paraíba visavam atacar a admi-
nistração da província, com fins políticos. 

Admite a existência dos crimes, que infelizmente se reproduzem nas 
províncias onde os homens que ganham o nome de valentes têm como 
desonra entregar-se à prisão, quando intimados pela polícia. O remé-
dio, entretanto, seria conclamar o vigário a fim de que nas missas fi-
zesse conhecer ao povo, por meio de práticas orais, os deveres do ci· 
dadão e do cristão: 

"Penso que grandes bens surgmam de tais práticas, sen-
do mais proveitoso do que lançar mão dos meios fortes, que 
nunca produziram convicção sincera nem mudança verda· 
deira." 

Isso porque: 

"O nosso povo é religioso por natureza. Religião é ne-
cessidade e dever e um auxílio poderoso para os governos e a 
sociedade humana não pode subsistir sem auxílio dos mo-
tivos que resultam de sanção religiosa." 

27 de julho de 1853, t. III, p. 375 

N.&C. 

O Pe. Lindolfo responde a um discurso do deputado paraibano An. 
tônio José Henriques que se referira aos crimes ocorridos em Natuba e 
Bacamarte. Na primeira localidade, as lutas tinham começado devido à 
atuação de um oficial de polícia que excitara os ânimos de todos, poste· 
riormente reconciliados por um mission;írio. Em Bacamarte, os d'esor-
deiros haviam querido assassinar o capelão. Na sessão do dia 29, o Pe. 
Neves envia requerimento: "que se peçam ao Governo as seguintes infor-
mações: 1.0, qual o estado do termo de Piancó, da Província da Paraíba, 
relativamente à tranqüilidade pública e segurança individual, e o que 
tem ultimamente ali ocorrido; 2.0 , quais as ocorrências que produziram 
a morte de Sebastião Lins de Araújo, na povoação de Natuba, e quais 
as providências do presidente da província; 3.0 , quais as providências 
do atual chefe de polícia". Na mesma sessão, o Pe. Neves bombardeia 
com apartes a réplica do deputado Henriques. 
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53/17 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

[... ] "Eu vejo que quan<lo nós tratamos de colonização, 
procuramos dar todas as vantagens e interesses aos colonos, 
e interesses que os brasileiros não têm. Oferecem-se vantagens 
aos colonos que venham para o Brasil: 40$000 por cada, de 5 
a 12 anos, diz-se que estes a<lquirem mais facilmente hábitos 
brasileiros. Entretanto, vejo que se há um brasileiro pobre 
nas províncias elo norte, que não tiver um palmo de ter· 
ra para lavrar por sua conta, nem o Governo lhe dará ess;1 
terra nem lhe dará passagem para ele se transportar par:i 
uma das províncias onde se diz que falta gente." 

Na Paraíba, todo o terreno produtivo está ocupado, en-
quanto há proprietários que possuem léguas e léguas e não 
deixam que os homens pobres, agricultores. morem nessas 
terras nem as cultivem por sua conta, mesmo que lhes pa-
guem rendas. A maioria desses homens sofre, não por falta 
de disposição para o trabalho, mas pela dificuldade de meios. 
Ficam eles indo de um lugar para outro procurando susten-
to, nem podem morar num lugar fixo porque, de uma hora 
para outra, o proprietürio da terra pode obrigá-los a sair e 
eles perdem o fruto elo seu trabalho. 

Que tem feito esta Assembléia por esses brasileiros? Na-
da. E no entanto alguma coisa é fácil de se fazer. 

"[... ] a meu ver, não haveria propriamente invasão do 
direito de propriedade no constrangimento do proprietário, 
que tivesse certa porção de terra, de conservar também certo 
número de famílias laboriosas e morigeradas, nas suas terras, 
porque esta coação seria toda em proveito dos propriet;i-
rios, porque esses indivíduos os ajudariam em seus trabalhos, 
lhes prestariam até para sua defesa e segurança, concorreriam 
para aumentar sua riqueza, dando maior valor às terras." 

O orador é aparteado: - O direito ele propriedade é sa· 
grado. 

Responde afirmando respeitar esse direito, porque não é um proíc· 
tário; mas diz que, infelizmente, ao se tratar de colonização, que admite 
e aceita, só se lembram dos hóspedes que têm ele vir para o país e não 
dos nossos irmãos, concidadãos. 

Um segundo aparte lembra que no Amazonas há muito terreno de-
voluto. O orador responde referindo-se à falta de condições para os nor-
destinos irem para o Amazonas, dada a distância e outras circunstâncias, 
mas acrescenta: 

"Se há terreno devoluto, que se autorize o Governo, dan· 
do-lhe crédito necessário, para que facilite aos brasileiros, que, 
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sendo pobres e querendo ir para lá, tenham passagem e assim 
façamos colonização interna." 

Insistindo sobre as vantagens outorgadas ao colono estrangeiro, 
observa: 

"Se o brasileiro não quiser ser católico apostólico roma-
no, será o que quiser, contanto que pague as despesas que sua 
religião demandar. Porém ao colono protestante diz-se que se 
quiser continuar na sua, pode continuar, pois se pagarãc 
800$000 a um padre da religião dele, embora isto seja contra 
a Constituição, que tolera no Estado religiões estranhas à que 
professamos, mas não manda protegê-las. " 

Responde aos ataques dos que o acusam de socialismo, afirmando 
que está muito longe do socialismo e que sabe aonde quer ir sem che-
gar lá. 

Esclarece não ser contra a colonização, mas argumenta contra ela, 
pelo tempo em que se quer fazê-la e pelo modo como é feita. Está con-
vencido entretanto que se deve promover a colonização de homens indus-
triosos, de artistas, de estrangeiros que nos acrescentem conhecimentos 
novos e nova mentalidade de trabalho. 

A verdade é porém que na colonizaçãe que se tem feito, 

"quando não in totum, ao menos em parte, tem-se querido 
fazer uma espécie de especulação, porque os encarregados dela, 
com honrosas exceções, tratam de encher número e carrega-
mento para os navios e conseguir as vantagens que lhes são 
concedidas. O de que menos se trata é da moralidade e qua-
lidade dos indivíduos." 

Pedindo um aparte, o deputado Paula Fonseca afirma que nas pro· 
víncias do sul as coisas se passam exatamente ao contrário do descrito 
pelo orador, ao menos em Minas Gerais, onde os proprietários facilitam 
com boa vontade parte das ten-as às famílias que as querem cultivar. 

O tema suscita acalorada discussão que o orador encerra pedindo 
que não lhe atribuam idéias anárquicas e inconstitucionais. 

12 de agosto de 1853, t. IV, p. 175 ss. 
N.&C. 

Talvez seja esta uma das primeiras vezes em que entra em debate 
parlamentar a questão da reforma agrária, envolvida aliás no problema 
da colonização. A mesma situação de fato hoje existente gerava então 
também o problema: a existência do latifúndio improdutivo cercado pela 
agricultura de subsistência. A mesma objeção é levantada, baseada no 
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mesmo e<4uívoco: o caráter sagrado <lo direito dé pmpriedade. As me:;-
mas acu.~.ies contra os que propõem medida; ainda tímídas para corri-
gir a iniqüidade: socialísmo, anarq ui ;mo e inconstitucionalidade. \'ê-.se 
que as raíza da questão 5áo antigas e profundas: não é de admirar que 
de então para cá as coisas não tenham mudado muito . .-\ discussão toda 
se originara de um projeto-de-lei concedendo favores ao colonos das 
terras do príncipe e princesa de Joinville. Ver, a respeito, a intervenção 
'!egllinte. 

53/18 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS .'.'\EYES 

Vota contra o projeto n.0 117, de 1853, sobre um programa de colo-
nização em Joinville, e justifica o seu voto. 

Não se opõe à colonização, poi5 reconhece que ela é necessária ao 
nosso país. Contudo, não püde apoiar uma colonização indiscreta, sem 
prudência, sem oferecer segurança nem garantia de felicidade futura para 
o Império e para os mesmos colonos. 

O dinheiro empregado nesta colonização deveria ser em-
pregado na colonização dos nossos indígenas "que vivem qua-
se junto a nós, no mais completo estado de selvageria." Seria 
mais justo integrá-los na nossa sociedade e essa integração é 
mais fácil do que a dos estrangeiros, pois os indígenas têm 
vícios da natureza. e não da civilização. 

Algumas tentativas feitas para civilizar os índios falharam, 
porque eram falhas os métodos usados. "r\ós queremos impor 
aos índios os nossos conceitos, de religião, de liberdade, etc. 
Obrigamos aos índios, que estão acostumados a viver na ocio-
sidade e plena liberdade, a um serviço que lhes é doloroso, 
fazendo-os passar por uma transição rápida de um extremo 
para outro. Isto deve ser imuportável para eles." 

[...] "Toda colonização tem sido feita fundada no sis-
tema da divisão de terras, da distribuicão de terras, da loca-
ção ou da parceria. Xenhuma só se t~m intentado, se tem 
promovido para a locação de serviços, única que seria convc· 
níente, única que viria reparar o mal que a falta de braços 
deve produzir aos nossos agricultores." 

O sistema de parceria ou de locação pode ser muito 
produtivo, mas não atualmente, isto devido ao fato de que 
"os nossos agricultores não o podem admitir nem o admiti· 
rão, porque estão acostumados a trabalhar por conta pró-
pria, a lavrar o seu terreno e lucrar eles próprios o produto 
que resulta do trabalho." 

Tais sistemas não haverão de remediar a crise que os 
ameaça e a todo o país. "Nós sabemos que a maior parte de 
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nossos fazendeiros do norte têm sua fortuna em terras, escra-
vos e máquinas." Na hora em que faltarem braços para 
fazer produzir essas terras, a sua sorte será miserável, o preço 
das terras terá de baixar e eles terão prejuízos incalculáveis. 

O Governo poderia tomar diversas atitudes para solucie> 
nar o problema e adotar várias medidas, <las quais a mais 
importante é a criação de escolas de agricultura nos diver-
sos pontos do Império, para que os filhos dos fazendeiros 
aprendessem as técnicas e tivessem resultado na produção. 
Nossa agricultura é atrasada, falta de conhecimentos cientí-
ficos e, em virtude disso, de pouco rendimento. Além disso SO· 
fremos da deficiência de estradas no interior do país e da 
falta de meios de comunicação e de transportes. 

Combate especialmente o artigo do projeto no qual se diz que o 
Governo pagará uma côngrua de 800$000 ao padre protestante que tiver 
de vir para essa colônia. Nunca foi intolerante. Nascido quando feliz· 
mente principiavam as idéias liberais, educado nelas, seria um anacro-
nismo se acaso sustentasse idéias ele regresso, idéias contrárias à liber-
dade de consciência. 

"Mas, conquanto as adote, contudo não dou uma inteli-
gência tão lata a essa palavra liberdade, quer liberdade de 
pensamento, quer religiosa ou de consciência, como se quer 
ou se pretende dar . " 

"E abrindo um parêntese no meu discurso, direi que esse 
artigo faz-me compreender agora a razão do afã com que se 
tem querido fazer excluir a classe sacerdotal dos negócios po· 
líticos, de ter assento no seio da representação nacional, di-
zend0-se com um zelo todo farisaico: o sacerdote é um homem 
de Deus, o sacerdote deve estar entre o povo, deve pregar 
doutrina de paz; por conseqüência, o sacerdote não se pode 
envolver nos negócios políticos, não deve desejar um assento 
no Parlamento. Mas, senhores, por isso mesmo que o sacer-
dote é um homem ele Deus, por isso mesmo que é o pai do 
povo e deve ter sempre palavras de consolação e tem o de-
ver de sustentar a religião de que é ministro, por isso mesmo 
a classe sacerdotal deve ter representantes neste recinto para 
defenderem a religião, os interesses da humanidade, as con-
veniências do povo, que os sacerdotes conhecem mais do que 
ninguém." 

O artigo do projeto é inconstitucional; e aliás, "para quê 
introduzir no nosso Império diferentes religiões, dificultando 
assim que os colonos se confundam com a nossa população?" 

18 de agosto de 1853, t. IV, p. 279 ss. 
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"A A<i.~-rr•Miía G~al I..t:~'Iatíva re<>0lw::: 
Artigo J/' - A~ dísposÍ<fx'> do ~lf:,_reto n.'' 3!17, de 3 de ~tembro de 

1846, ficam <..~"JJ.\ÍVac, a~ estrangeíw; que M:: estab<::lec<:ram na o>[ônia 
que existe n.as terras pe1tena;nt1:' a ')')_.\A., o príncipe e a prince;.a de 
JoínvHlc. 

Artigo '/!! - Os wJorw~, d(}~ quai.5 trata o artigo antecedente, <t:1âo 
Í"klltO!§ do paganu.-nto d(; qualquer contribuição direta, durame 05 pri-
HH.--Ír~ de-.t an~ de sua resíclénda no lugar da colbnia. 

Artigo 3Q - Serão ígualrnenU: i.-,emos °" mesmos colonos do reouta· 
m<."111() e de qual<JUC.-r rJ!JtrO •,r:rví~rJ militar, à excer,ão da Guard:l ~a 
drmal. 

Artíg<J 4'1 - Fica o GmernrJ au tfJr ízado para dar uma công1u-i que 
nd.<J exceda a 8(10$000 anuaí>, a doí'. r:r.k;i;í;tiu1'> alemães, i;m católico e 
outro protestante, que devem dirigir e auJn'){;lhar o.. wlonos. 

Artigo 5? - Ficam rtvo'6ada; to<fa.'> as di"posic;õe; em ~ntr2rio " 
~otl;-;e <jU<: a~ terra~ drJ drJt<; de Da. Francisca, irmã de D. Pe-

drn JJ, ~da com o príncipe de Joinvíllc, filho do rei Luís filipe, wm-
1ítuíram um dos casos mah bem ~uu:didos de colonização estrangeira: a 
wlbnia D. Franci5ea, perto da cidade de Joinville. 

O nacionalismo do J>e. Lindolfo, que não deixa aliá<> <le tocar em 
iJ~>JJCct<JS importantes do problema da colonização, lhe dá aso para di-
141<:.:,'lÕe,> que devem ter irritado a Ca~a. especialmente a que se refere à 
pt1tlidpasão direta do clero na pol ítíc.a. Tah-ez por isso a Sr. Livra-
nwnto, deputado por Santa Catarina, adie a discussão do projeto, quali-
ficando a.'5 opiniões do Pc. Lin<lolfo de excêntricas e paradoxais, preci-
~mente tc.-mendo novas digre<;5i°JCs. O debate sobre o projeto continua 
até a sessão de 3 de setembro, defendido entre outro~ por Paula Fome-
c..a, que propugna pela utilidad<: da imigração também de não-católicos, 
ínc.lusíve "dos chins [ ... ] para o c.ultirn da amoreira e criação do bi-
1 ho-da-seda." 

Apesar dos freqüentes aparte-; <lo Pe. ~e,·e~. o projeto é aprovado, 
menos a emenda de Joaquim Augu~to do Livramento, deputado por San-
ta C.:atarína, propondo o pag-dmento da viagem dos colonos menore'> 
(A naís, IV, 298). 

53/19 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Requer o adiamento do parecer, para que a Câmara tenha melhores 
informações do indivíduo que se pretende naturalizar. 

"Não desejo que para o grêmio do sacerdócio brasile!To 
entrem indivíduos que me não sejam superiores em morali-
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dade e conhecimentos e por isso mesmo que sou sacerdote, e 
tenho visto bastante epigramas sobre a nossa moral e inte-
ligência, desejo que só possam com justiça ser aplicados esses 
epigramas." 

Não é contra a naturalização de clérigos, mas tem observado 

"nos jornais desta Corte peças e documentos escritos por al-
guns padres naturalizados, os quais são vergonhosos em ex-
tremo, e indicam que seus autores não sabem nem sequer a 
língua portuguesa, e que não têm, permita-se-me dizer, nem 
ao menos o senso comum!!!" 

Insurge-se contra os que querem naturalizar-se 

"para ocupar cargos eclesiásticos e obter benefícios, muitas 
vezes com preterição de brasileiros de muito maior inteligên-
cia e moralidade. " 

23 de agosto de 1853, t. IV, p. 303. 
N.&C. 

Parecer da Comissão de Constituição e Poderes favorável à Raturali-
zação do Pe. Manuel Maria de Matos Pinto, português. O requerimento 
do Pe. Correia das Neves é rejeitado. É Francisco Otaviano que toma a 
defesa da naturalização do Pe. Matos e inclusive dos barbadinhos que 
supunha visados pelas palavras do Pe. Neves, o qual porém se explica: 
"não me refiro a esses [barbadinhos], refira-me àqueles que sendo por-
tugueses vêm para o país sem saberem a língua portuguesa. E os barba-
dinhos não pedem naturalização." A naturalização do Pe. Matos é apro-
vada (Anais, IV, 304). 

53/20 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Nas outras províncias, há poucas escolas públicas e mui-
tas particulares. " 

N.&C. 
25 de agosto de 1853, t. IV, p. 332. 

É um aparte a uma discussão de Francisco Otaviano. Discutia-se o 
projeto de aumento de deputação de várias províncias. A discussão evo-
luíra para um paralelo entre províncias do norte e províncias do sul, 
deixando a estas em posição desfavorável segundo o que chamaríamos 
hoje de indicadores sociais, especialmente a instrução. 
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Francisco Otaviano faz longa intervenção com dados estatísticos so-
bre instrução em defesa das províncias do sul, intervenção cortada por 
apartes de deputados nortistas inclusive o Pe. Neves, que pretende ex-
plicar o menor número de alunos no norte porque as estatísticas se 
referem só a escolas públicas, e no norte há poucas escolas públicas e mui-
tas particulares. Responde-lhe Francisco Otaviano: "O que se segue é 
que na província do nobre deputado e nas outras a que alude não se 
cumpre o preceito constitucional, que manda dar instrução primária 
gratuita." 

É curioso notar que segundo os dados citados, por exemplo, a Ba· 
hia tinha 7.461 alunos; Pernambuco 3.234; Minas 9.079; Rio de Ja· 
neiro 7. 000; São Paulo 5. 811; Ceará 2 . 201. 

53/21 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta parecer sobre o projeto 139, de 1853, relativo à criação 

"no município da Corte de mais uma freguesia com a deno-
minação de Nossa Senhora do Socorro de S. Cristóvão, com-
preendendo o território gue se desmembrar de S. Francisco 
Xavier do Engenho Velho." 

O parecer é no sentido de que 

"seja ouvido o respectivo bispo diocesano". 

31 de agosto de 1853, t. IV, p. 369. 

N;&c. 

Trata-se de um parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos, assi-
nado também pelos outros dois membros da mesma, os Pes. Correia das 
Neves e Antônio José da Silva. 

53/22 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 

Assina, com muitos outros deputados, uma emenda: 
"Ficam concedidas duas loterias para a continuação da obra, alfaia, 

e paramentos da matriz da freguesia da Lagoa, no município da Corte, 
devendo aplicar-se a quarta parte do produto dessas loterias à conclusão 
da capela de Nossa Senhora da Conceição da dita freguesia." 

12 de setembro de 1853, t. IV, p. 451. 
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N.&C. 

Trata-se de emenda a um projeto apresentado por Lisboa Serra 
pedindo loterias para a continuação das obras da Matriz de S. João Ba-
tista da Lagoa. Observa o autor do projeto que as 4 primeiras loterias 
aprovadas em 1839 levaram 13 anos para correr. A emenda destina uma 
parte do resultado das loterias à conclusão da capela de Nossa Senhora 
da Conceição, a mesma que é hoje a Matriz da Gávea, situada na rua 
Marquês de São Vicente. 

SESSÃO DE 1854 

54/1 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Faz comentários sobre 

"a utilidade, conveniência e necessidade da divisão dos nos· 
sos bispados", em vista de serem ainda bastante grandes e 
não poderem estar sob as vistas dos respectivos bispos. 

Vota contra a proposta de adiamento da discussão destinado a permi-
tir a consulta aos respectivos bispos e à Comissão de Negócios Eclesiás· 
ticos. O adiamento proposto 

"nada mais é que uma morte suave que se pretende dar ao 
projeto." 

15 de maio de 1854 t. l, p. 39. 
N.&C. 

Em discussão o projeto n.0 82, de 1853, que autoriza o Governo a 
impetrar da Santa Sé as bulas para a criação de bispados na Paraíba e 
Rio Grande do Norte. O Pe. Correia das Neves falava como membro da 
Comissão de Negócios Eclesiásticos que conhecia a opinião favorável dos 
bispos envolvidos no assunto. O adiamento, proposto pelo deputado José 
Antônio Saraiva, é aprovado na sessão de 17 de maio (Anais, I, 54). De 
fato, veio a ser a morte suave do projeto. Os bispados só seria criados 
na República. 

54/2 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Sem querer entrar nessa questão importante da extradição 
por crimes meramente políticos, extradição que julgo injusta e 
iníqua da parte do Governo que a solicita e que julgo imoral 
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e pérfida da parte da nação que a concede; sem querer en-
trar nessa questão, tenho escrúpulos em admitir a execução 
desse l'l artigo contra os cidadãos brasileiros, ainda quando 
voluntariamente voltem ao país. 

Temo que possam ser processados sem ser ouvidos, "sem 
que lhes permita justificação, aos cidadãos brasileiros que co-
meterem fora do país um crime meramente político e talvez 
aos quais a maldade ou inimizade quiser imputar um des~;es 
cries." Os crimes políticos, com efeito, não devem ser consi-
derados como os que revelam má índole. 

Após uma revolução, depois de acalmados os ânimos, de-
ve-se ter deméncia com todos os implicados em crimes polí-
ticos. "Logo que a tranqüilidade se restabeleça, os motivos ele 
receio desaparecem e a segurança do país não exije severida-
de. O Governo entende que deve chamar ao grêmio da socie-
dade aqueles cidadãos que, até então desvairados pela paixão, 
podem conhecer o seu erro, podem ser de muita utilidade ao 
país". 

"Ora, se esta é a prática comum, prática aconselhada pela 
justiça, pelo bom-senso, pela política, como é que nós vamos 
autorizar, quando as paixões ainda estão em efervescência 
[...] que se processem, sob esta influência, e sem serem ou-
vidos, a cidadãos brasileiros que não estão no Império, quan-
do por conseqüência o Império nada tem a temer deles?'' 

Mesmo com a finalidade de fazer com que o ·::idadão bra· 
sileiro que, estando fora do país, respeite as leis do Brasil e não 
se envolva em crimes políticos, tal artigo parece ineficaz. Com 
efeito, mesmo dentro do país, o cidadão pode ter comporta-
mento igual, manifestando suas idéias por meios ilícitos e 
não vai ser por causa desse artigo que ele deixará de lazer 
isso, estando em país estrangeiro. 

Nega também o seu voto ao artigo 29 do mesmo projeto, segundo 
o qual pode ser processado e julgado o estrangeiro que for achado 1;0 
Império e tiver perpetrado em país estrangeiro qualquer dos crimes re-
feridos no artigo 19: 

"Temos pois que, pela doutrina do artigo, o estrangeiro 
que em país estrangeiro cometer algum dos crimes especifi-
cados no artigo 1 Q e mais o tráfico de escravos, será punido 
logo que chegue a nossas plagas, segundo as nossas leis. Ora, 
com que direito legislamos sobre cidadãos estrangeiros e para 
crimes que eles cometem fora do Império? A questão não está 
devidamente elucidada e só ficaria clara se fosse discutida 
também com as outras nações e que elas nos concedessem es-
ses direi tos" . 
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No mesmo artigo, consagra-se a doutrina segundo a qual 
"serão também processados e julgados, quando ao Império vol· 
tarem, os brasileiros que, em país estrangeiro, perpetrarem 
contra brasileiros qualquer dos crimes previstos pelo Código 
Criminal, havendo queixa do ofendido". A disposição é jus-
ta, mas entendo que ela mostra confiar pouco na justiça dos 
estrangeiros. 

3 de junho de 1854, t. II, p. 31. 
N.&C. 

Em 3.ª discussão o projeto n9 13, que determina o foro onde devem 
ser processados e julgados alguns crimes cometidos por brasileiros, fora 
do Império. 

O projeto é o seguinte: 

"Art. 19 Serão processados e julgados no foro do domicílio que ti-
verem, voltando ao Império, ou que tinham antes da sua saída, quando 
fora do Império se consenem, os cidadãos brasileiro que, estando fora 
do Brasil, cometerem: 

§ 19 Crimes contra a independência, integridade e dignidade da 
nação e os de falsidade e moeda falsa. 

§ 29 Crimes particulares contra brasileiro, uma vez que se dê quei-
xa do ofendido nos afiançáveis. 

"Art. 29 Não terá lugar o procedimento do artigo anterior aos que 
houverem sido processados e julgados no país em que for cometido o 
delito. 

"Art. 39 Ficam revogadas as disposições em contrário." 
No seu discurso, o Pe. Correia das Neves já se refere às emendas 

aprovadas (Anais, I, 167). 
Outro deputado, o Sr. Ferraz, é a favor do artigo e repete em res· 

posta, "que as nossas leis penais regem o Império do Brasil, que, con· 
forme a Constituição, é a associação política de todos os brasileiros. As· 
sim que em qualquer parte em que se achar o cidadão brasileiro, as-
sim como goza de todas as vantagens que lhe asseguram as leis da asso-
ciação a que pertence, est{t sujeito às suas leis penais." O projeto era 
defendido pelo novo ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, 
que admite algumas subemendas (Anais, II, 59). O projeto é aprovado 
com emendas e subemendas (Anais, II, 66). 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Fala-se muito na Câmara em educação popular. Mas nin· 
guém se lembra da educação religiosa, e essa "é uma das pri-
meiras necessidades da época em que vivemos, ou, como se ex-

54/3 
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plicava um dos roais profundos filósofos do Séc. XVII, é o 
único segredo da reforma do mundo." 

E continua: 

"Todo governo que compreender fielmente o desígnio 
divino da civilização, e pelo longo traquejo dos negócios hou-
ver adquirido a fé do segredo impenetrável das cousas huma-
nas, há de reconhecer infalivelmente o império das primeiras 
impressões no coração do homem social; há de enfim reco-
nhecer a necessidade de promover a educação em seus diversos 
desenvolvimentos no seio das classes populares." 

Cita o exemplo da França. 

"Senhores, ufane-se muito embora qualquer povo da sa-
bedoria de suas leis, dos inventos de sua florescente indústria. 
da extensão e prosperidade de seu comércio; mas se lhe falta 
o poderoso apanágio da educação crsitã, ou se ele não conta 
com outra moral senão aquela que se acha escrita nas páginas 
de seus códigos, marchará de velas cheias para sua ruína com-
pleta [ ... ]" 

Os instintos de perversidade não se anularão com o apa-
rato das fórmulas, mas só a religião esclarecerá o homem_ O 
ensino desta é mais importante que o da agricultura, pois nos-
sos primeiros pais, sem esse estudo, colhiam sempre frutos 
abundantes: "Um Estado pode passar mui bem sem acade-
mias e universidades; mas sem religião, sem moral e sem co5-
tumes puros, não poderá permanecer. A sociedade vive de de· 
veres, a suprema lei dos deveres é a religião, logo não há so-
ciedade possível . " 

Defende o princípio de que, na escolha dos candidatos ao episcopado, 
sobre a lista apresentada pela autoridade eclesiástica, o Governo deve es-
colher o mais digno; e o mais clii:?;no sempre se deve supor o que vai 
proposto em primeiro lugar. 

Os funcionários eclesiásticos estão muito mal pagos. Solicita tam-
bém o auxílio para a fundação de um pequeno seminário em Pernambu-
co. Exalta a importância das escolas eclesiásticas, começando com Ale-
xandria e Hispânia. Cita Pio IX e Guizot, o Concílio de Trento e São 
Carlos Bartolomeu. 

É preciso mudar o espírito que motiva o acesso aos be-
nefícios eclesiásticos. Sendo estes o único meio de subsistên-
cia do clero e portanto o principal objeto de sua ambição, se-
ria desejável uma medida que afastasse os candidatos menos 
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dignos, tanto da proposta dos bispos como da apresentação do 
· Governo [ ... ] "Somente assim se porá termo a esse deplorável 
patronato, ou antes simonia de empenhos." 

Perora com um apelo ao ministro da Justiça: 

"S. Exa. que tantos louros tem colhido por sua boa ad-
ministração (apoiados), não deixará de unir mais um florão 
à sua brilhante coroa cívica, promovendo o melhoramento da 
pobre classe sacerdotal, que não se esquecerá em seus sacrifí-
cios de rezar sempre uma Ave-Maria pelos futuros destinos do 
nobre ministro" (hilaridade) . 

13 de junho de 1854, t. II, p. 139-142. 
N.&C. 

As intervenções do Pe. Pinto de Campos não são freqüentes, mas 
se caracterizam sempre pela solenidade oratória e por uma certa exi-
bição de erudição histórica. 

Em discussão o orçamento da despesa da repartição da justiça. O 
ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, responde ponto por 
ponto aos reclamos do Pe. Pinto de Campos, a começar pelo princípio 
para a escolha dos candidatos ao episcopado, no qual vê uma nulifica-
ção do direito da Coroa de escolher. Refere-se a um projeto, já no Se-
nado, para a criação de duas faculdades de teologia. Recusa o au-
mento das côngruas, dado o estado financeiro do país e porque deve-
riam ser fixadas em projeto próprio. 

54/4 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Houve ordem do comandante para chibatar um padre." 

lG de junho de 1854, t. II, p. 164. 

N.&C. 

Trata-se de um aparte a um discurso do deputado por Pernam-
buco, Francisco Carlos Brandão, descrevendo as atrocidades cometidas na 
ilha de Fernando de Noronha, pelo Comandante da guarnição, inclusive 
Contra civis que ali residiam: "[ ... ] Grande terror causa ali a raiz da 
gameleira que é o instrumento procurado para essas execuções bárbaras." 
O Pe. Pinto de Campos comenta o aparte do Pe. Correia das Neves: 
"Se se verificasse o castigo, ele (o comandante) seria excomungado ime-
diatamente." O deputado Brandão pede severas providências ao ministro 
da Guerra, que já era então o general Bellegarde. 
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lJXDOLFO JO'>É UJRREI:\ DAS XE\'ES 

Sifo entend!; de anc mílítar, ma"> julga v:u deçcr trazer ao c.onheci-
mt:nto do mínfatro da G1uma ofw:r·v:u/ies de dado,; '.Jºe escaparam aos 
f'Wfiti4iÍOWIÍt; mílítar~. 

Rekre~ primeiro á~ fortalcza'i, a respeíto da~ quais díz o relatório 
d11 mín.í~t.ro que uma.5 devem M:r mudadas, outras reedíficadas e outras 
wmitruída,. em locais maíl> apropriadvi;, Lembra a situação em que s.e 
t-'Oumua a que defende a barra do paraíba do Xorte, completamente 
ab;mdona.da: 

[., ,] "liefá dolorow que e.ssa bela e importante fortale-
7.a, que esse monumento hi~tórico da glória brasileira, onde 
maís de um herói derramr1u o seu sangue para sustentar sua 
nacionalidade, onde mai> de um denodado campeão mordeu 
a areia para libertar o seu país, seja entregue ao devastador 
dedo do tempo para ir arrancando uma a uma as suas pe-
dra~ tintas do prtcíoso sangue de seus denodados defensores; 
será pungente que o de~cuido e o dcleíxo, quase sempre 
mais destruidores do que o roçar dos séculos, conservem cm 
desprew essa importante fortificação, da qual tanto necessi-
tamos; e que talvez daqui a meia dúzia de anos exija para 
a sua reedífica<;ão uma enorme soma de contos de réis". Na 
m~nia situação se encontram os fortes de Santo António, na 
parte fronteira da entrada da barra, e o da Restinga, que se 
denominava fone de S. Bento; esses dois fortes acham-se hoje 
nivelados com a terra, e apenas deles restam pequenos vestí-
gios, algumas peças cn terra das na areia." 

A respeito do último, rc:lata que a denominação de São Bento 

"foi aproveitada pelos beneditinos, os quais tirando talvez 
uma ilação do nome desse forte entenderam que a ilha era 
sua, e hoje estão de rosse dela, crismando-a" (oh! oh!, riso). 

Pede que o Governo faça investigação a respeito_ Observa a seguir 
que na povoação de Cabcdelo, terreno pertencente ao Estado foi ocupa-
do por particulares que desenvolvem ali uma plantação de coqueiros. 

"A plantação desses coqueiros em alguns lugares da cos-
ta chamada a Ponta do Mato impede que da fortaleza se 
avistem as embarcações que vêm do sul, de sorte que elas 
só são vistas quando estão já muito perto dela." É irregular 
o fornecimento de pólvora para a fortaleza. 
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Relembra os nomes de militares que prestaram serviços relevantes 
na Paraíba e lá estão completamente esquecidos pelo Governo. Denuncia 
a injustiça do recrutamento que pesa sobre a província do norte: 

"Nós sabemos [ ... ] que a colonização para o norte é ne-
nhuma, e que mesmo para lá os estrangeiros não costumam 
concorrer muito, de sorte que aquela bela porção do nosso 
país está quase única e exclusivamente entregue aos naturais, 
entretanto que sobre o norte é que pesa mais extensivamente 
o recrutamento! (apoiados). Quando diminuem os braços, 
quando o sul do Império atrai o resto da escravatura que te-
mos no norte, e a atrai com força tal que não há vapor que 
não traga cem, cento e tantos, e mais escravos, quando a co-
lonização não nos favorece, e para ali não vai o estrangeiro, 
é que ali se ativa o recrutamento e se nos tiram os braços pre-
cisos para a agricultura?" (apoiados). O Governo, como os 
particulares, deve ser zeloso em cumprir com fidelidade os 
contratos. Assim, "como se obriga a um soldado que já tem 
cumprido o tempo do seu contrato, ou o tempo de serviço, 
quando recrutado, e se obriga a servir por mais 6, 8, 10, 12 
e mais anos?" (apoiado). 

Num trecho cortado de apartes, pede informações ao ministro sobre 
as acusações que denunciavam graves irregularidades no arsenal de guer-
ra; chama atenção do ministro para as vantagens da confecção dos far-
damentos nas províncias, e não na Corte, e anima-se a pedir providên-
cias a respeito do fornecimento de ranchos e hospitais. 

17 de junho de 1854, t. II, p. 172-176. 

N.&C. 

A questão relativa ao recrutamento levantada pelo Pe. Correia das 
Neves suscita animado debate entre deputados do norte e os de Minas 
Gerais, que dera apenas 75 recrutas, enquanto o Maranhão, 222 e o Piauí, 
110 (Anais, II, 176). Paula Fonseca toma a defesa de Minas num dis-
curso cortado de apartes irônicos do Pe. Correia das Neves (Anais, II, 
180-181). O ministro da Guerra, Bellegarde, responde logo ao mesmo 
padre. Na sessão de 20 de junho, o Pe. Correia das Neves apresenta, 
com outros deputados, uma emenda ao orçamento da Guerra: "Em lu-
gar de 350:000$, diga-se 370:000$, sendo 20:000$ para princípio de reparo 
da fortaleza do Cabedelo da Província da Paraíba." A emenda é a pro-
vada na sessão de 22 de junho (Anais, II, 222); em sessão de 26 de ju-
nho apresenta outra emenda: "Com o melhoramento da barra do rio 
Mamanguape, da Província da Paraíba, 20:000$000." 
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54/6 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Admite que a discussão versa sobre assunto insignificante de tribus 
capellis mas o debate desse assunto levantou questões sérias, sobre as 
quais deve se pronunciar. Não compreende que não se permita a matrí-
cula na academia militar de um aluno sem Ler ainda o exame de 
inglês, 

"do inglês em cuja língua [... ] não há, pelo menos conhecido, 
um expositor ele nota de Direito Natural! E em verdade sen-
do Direito Natural a base do Direito das Gentes, certamente 
o Direito Natural da Inglaterra não pode agradar às outras 
nações, pois que o Direito das Gentes dela é ditado pelos seus 
almirantes, e escrito nos volumes de seus canhões". 

Não admite a distinção feita entre latim de infantaria, de cavalaria 
e latim da Igreja: 

"Se atendermos à lei que manda que os exames de latim 
feitos na escola militar sejam aceitos em qualquer outra aca-
demia do Império, onde não se admite esse latim chamado de 
infantaria e cavalaria, nós veremos que ela não quis essa di-
ferença, quis que o latim de cavalaria ou infantaria fosse o 
mesmo latim do Direito, fosse o mesmo latim do clero [ ... ]" 

Assim desaprova a atitude do professor que aprovou um estudante 
que não sabia latim, sob o pretexto de que o latim não é necessário para 
a academia militar. Estende-se longamente sobre o assunto, concluin-
do em favor da dispensa pedida. Envolve-se num debate para defender 
sua tese de que é possível admitir um privilégio sem utilidade pública. 
Rejeita as objeções feitas contra o requerimento. 

26 de junho de 1842, t. II, p. 247-250. 
N.&C. 

Tratava-se de uma simples resolução vinda do Senado, dispensando de 
exames o estudante Paula Pessoa. Na sessão anterior, José da Rocha in-
forma sobre os exames de latim na academia militar: "dá-se ao exami-
nando trecho de Cornélio Nepote, dá-se-lhe um dicionário, dá-se-lhe o 
tempo que vai das dez horas ao meio-dia, e eles sempre o estendem até 
a uma hora e até as duas, no fim das quais apresentam (oh! oh!) . 

O Sr. Silveira da Mota: - É exame de latim de cavalaria. 
O Sr. ] .] . da Rocha: - Pois assim mesmo são reprovados 90 em 91 

que se apresentam." A resolução, impugnada com veemência por Silveira 
da Mota, é aprovada em escrutínio secreto por 37 votos contra 29 (Anais, 
II, 250). 

496 



54/7 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Estou sempre pronto para dar meu voto a favor da na-
turalização de qualquer estrangeiro, mas desde que tenha in-
formações suficientes a respeito da pessoa: 

"Quero um estrangeiro que seja moralizado, que seja in-
dustrioso. Um estrangeiro que não estiver nestas circunstân-
cias, que não for industrioso, porque eu não admito que o 
estado sacerdotal seja indústria, certamente não nos convirá". 
Neste caso, meu voto é contra. 

A classe sacerdotal, em algumas províncias do Brasil, é 
uma classe pequena e <leve ser animada e protegida. Mas 
observo que têm sido naturalizados brasileiros sacerdotes que 
às vezes nem sabem escrever: "Ora, um homem nestas circuns-
tâncias não pode desempenhar os deveres de sua alta missão, 
é um mercador, é um desses que tomam o estado sacerdotal 
como indústria. " 

Só depois de receber informações satisfatórias a respeito do cidadão 
em discussão, votará a favor de sua naturalização. 

6 de julho de 1854, t. III, p. 45. 

N.&C. 

Entrara em terceira discussão a resolução que autorizava o Governo 
a conceder carta de naturalização ao súdito espanhol Antônio Pascual. 
Duas emendas são apresentadas à resolução: uma em favor do Pe. Ra-
fael Jacinto Ramos, pelo deputado Pádua Fleury, e a outra, pelo deputado 
Lisboa Serra, em favor do grego João Batista Calógera. Ambos os depu-
tados oferecem os esclarecimentos sobre os méritos dos requerentes. A 
resolução é aprovada com as duas emendas. João Batista Calógera seria 
avô de João Pandiá Calógera. 

54/8 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Assina, com outros deputados, artigo aditivo ao orçamento: 

"Fica o Governo desde já autorizado a despender a quan-
tia de 200: 000$ com os reparos das obras públicas geraís e 
provinciais que foram deterioradas pelas enchentes dos rios 
da Província de Pernambuco. " 

7 de julho de 1854, t. 111, p. 70. 
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54/9 

Como se depreende, o problema da.& enchentes em Recife datam de 
mais de um século. 

LINDOLfO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"[...] Também a Turquia tem a sua maneira de julgar. 
a Rússia tem outra e nós temos outra" [...] "Daqui a dois 
anos, faremos o resto; já tiramos ao júri o crime de contra-
bando de africanos e moeda falsa, agora lhe tiramos outrm 
menos importantes, daqui a tempo lhe tiramos tudo." 

31 de julho de 1854, t. III, p. 322-323 . 

N.8'C. 

Em discussão, o projeto de reforma judiciária. Dissertava Figueira 
de Melo sobre o tribunal do júri, a propósito do qual dá o Pe. Correia 
das Neves os seus apartes. Da longa discussão sobre a reforma resultam, 
entre outras coisas, dados comparativos dignos de nota, par exemplo: 

Crimes de morte 

Na Inglaterra Na Irlanda No Brasil 

1859 - 46 1842 - 189 1848 - 309 

1849 - 356 

1850 - 452 

1853 - 800 

54/10 ANTôNIO JOSÉ DA SILVA 

Com outros dois membros da Comissão de Negócios Eclesiásticos, os 
Pes. Pinto de Campos e Correia das Neves, apresenta um projeto de 
resolução: 

As tabelas que regulam os direitos paroquiais e emoiu-
mentos que se devem perceber pelas funções eclesiásticas em 
todas as freguesias do arcebispado da Bahia, do bispado do 
Rio Grande do Sul, de S. Paulo, do Maranhão, de Goiás e 
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de Mariana, organizadas pelo arcebispado metropolitano, e 
pelos respectivos bispos sufragâneos, ficam aprovadas pela for-
ma seguinte: 

Seguem-se as tabelas aprovadas pelos respectivos bispados nas dioce-
ses, de vez que 

"ninguém melhor do que os mesmos Revdos. bispos conhece 
o que convém à boa direção de seus bispados e sustentação 
do clero." 

10 de agosto de 1854, t. IV, p. 104-113. 

N.&C. 

As tabelas, que ocupam 16 colunas dos Anais, impressionam pela 
minudência dos detalhes cujo preço é fixado. Por exemplo: atos fúne-
bres: [... ] cera - 1$000; enterros solenes: capa de asperge: - 2$000. 
Cantores: da Paixão e do Exultet: 4$000. Direitos para enterrar: no 
corpo da igreja: 2$000; das grades para cima: 3$000; na capela-mor: 
10$000 [...] E o que é espantoso é que tudo isso devia ser aprovado 
pela Câmara dos Deputados! 

O projeto é aprovado em l.ª discussão na sessão de 28 de agosto 
(Anais, IV, 298). Enfim, na sessão de 5 de setembro, o Pe. Correia das 

Neves pede urgência para o projeto passar a 3.ª discussão. Apesar de al-
gumas objeções do deputado Ferraz, que propunha uma igualização dos 
emolumentos em todas as dioceses, o projeto é aprovado com apoio do 
ministro da Justiça, Nabuco de Araújo (Anais, IV, 376-377). 

54/11 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Está contra o adiamento porque o autor não apresentou razões su-
ficientes para justificá-lo. 

Há muito se apresentou e se discute essa idéia das incom-
patibilidades: "para que este adiamento senão é uma trica?" 
[ ... ] 

O Sr. Aguiar: - Obrigado. 
O Sr. Figueira de Melo: - A expressão não é parla-

mentar. 
O Sr. Correia das Neves: - Se não é parlamentar, reti-

ro-a; mas acho-me fundado na opinião de um grande parla-
mentar, do nobre senador Montezuma. 

Uma voz: - Usou dela por gracejo. 
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O Sr. Correia das Neves: - Retiro-a; chamarei tática." 
"Senhores, eu vejo que os juízes <le direito já entregues 

à política, já entregues a seus interesses individuais, já por 
quererem divertir-se nas capitais, por muito tempo estão fora 
das comarcas e de seus importantes cargos." 

Refere-se depois às queixas que ouve a respeito do júri: 

"Na minha província, já se descobriu uma máquina mais 
fácil, mais breve e mais econômica de absolver; não é mais 
o júri para isso incomodado; são os juízes de direito interi-
nos da classe dos juízes municipais suplentes, os quais, por 
meio de uma causa chamada recurso, absolvem réus que não 
estão presos, mas que fazem por seus procuradores apresen-
tar uma certidão de prisão passada até pelos inspetores de 
quarteirões de termos distantes [ ... ]" 

10 de agosto de 1854, t. IV, p. 117-118. 

N. &:C. 

Discussão do projeto n.0 44 que altera algumas disposições do Código 
de Processo Criminal. É apresentado um artigo aditivo sobre incompa-
tibilidade de funções, para o qual se pede adiamento. 

O Pe. Correia das Neves discorre sobre os juízes de direito, no de-
correr do debate, e é advertido pelo presidente para que volte ao obje-
to em questão, o adiamento, que não é aprovado. 

54/12 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

É muito importante o projeto em discussão, porque diz 
respeito à nobre classe militar, "aquela a quem o nosso país 
tem devido, em grande parte, o seu progresso." 

Disserta sobre o celibato que admite somente para a classe sa-
cerdotal: 

"Como querer-se privar aos nossos bravos militares dos 
laços matrimoniais, que os homens chamam doces, e que to-
dos têm como a maior felicidade do mundo?" [ ...] "qual se-
rá a vida de um pobre soldado, depois das fadigas de um 
dia de luta, depois de haver ali afrontado mais de mil peri-
gos, que voltando à triste barraca, não encontrar uns lábios 
que lhe sorriam, festejando-o pela dita de o ver escapo ao ferro 
inimigo [ ...] 
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O Sr. Ferraz: - Estou ouvindo Stocler na sua ode ao 
amor. 

O Sr. Correia das Neves: - O elogio que o nobre depu-
tado se digna fazer-me é muito honroso, e o que lhe posso 
asseverar é que o que digo nasce dos estímulos do meu co-
ração; é a teoria apenas, não tenho prática" (apoiados, muito 
bem, risadas). 

"A conseqüência do matrimônio são os filhos e um homem 
que vê que tem após si entes que o representem na sociedade, 
teme muito legar-lhe um nome manchado; deseja adquirir 
uma glória que vá recair sobre sua prole, sobre seus descen-
dentes." 

"Dizem também que o militar casado e com família, 
quando tem de seguir de um ponto para outro, ocasiona dis-
pêndio de dinheiros públicos maior do que o solteiro. Ora, 
senhores, essa economia é vergonhosa; e certamente não se 
deve falar na despesa que o Estado faz com um pobre mili-
tar que vai sacrificar a sua viela no interesse do mesmo Es-
tado." 

Chama a atenção para os inconvenientes da vida do militar celibatá-
rio e responde a objeções: 

"Uma mulher que casa com um militar sabe muito bem 
que vai passar vida de privação, que tem muitas vezes de 
acompanhar seu marido ao acampamento quando vai bater os 
inimigos do seu país; ela não ignora que outras muitas tem 
de ficar privada de sua companhia; mas quer fazer esse sa-
crifício. Por que razão, com que direito queremos privá-la 
de participar seu tanto ou quanto dos trabalhos e revezes 
da vida, e de concorrer com seus sacrifícios para a glória mi-
litar!" 

Vota contra a parte do projeto que proibia o casamento de milita-
res, sem licença do Governo, sob pena de perder a patente. 

14 de agosto de 1854, t. IV, p. 154-156. 

N.&C. 

Trata-se do projeto de soldos concedidos aos militares. O projeto 
defendido pelo deputado pernambucano Antônio Correia Seara, que era 
marechal-de-campo e o único militar presente ao debate, continha dis-
posições proibitivas para o casamento dos militares. 
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54/13 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

a 
"Aumentemos o preço dos escravos para poder pros

agricultura." 
perar 

30 de agosto de 1854, t. IV, p. 312. 

N.&C. 

Em discussão um projeto de João Maurício \iVanderley, proibindo o 
transporte e comércio de escravos de uma província a outra. O projeto 
visava conter o grande fluxo de escravos para o sul, comprados por fa-
tendeiros que expandiam o cultivo de café. O projeto era combatido 
pelo deputado Viriato, argumentando que a agricultura no norte era 
deficitária e no sul rentável, não convindo pois "transtornar esse curso 
natural das coisas." Aí intervém o Pe. Correia das Neves imaginando 
talvez que o preço mais alto <lo escravo ou reduziria as vendas ou da-
ria algum lucro às províncias <lo norte. Não deixa de ser penoso ouvir 
um padre tão imerso no sistema, que argumenta sobre o preço de es-
cravos, seres humanos, como de simples mercadorias. 

54/14 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Encontra-se numa situação delicada, uma vez que aceita o celibato 
para os sacerdotes e não o aceita para os militares. 

Explica-se mostrando as razões do celibato na vocação sacerdotal e 
seu caráter de opção voluntária. Cita ainda o exemplo da Igreja primi-
tiva, onde o celibato não era rigorosamente observado. 

Advertido pelo presidente da Câmara de estar fugindo do assunto, 
refere-se ao discurso do ministro da Guerra que dissera tratar-se de um 
projeto, não para proibir o casamento dos militares, e sim para dificultá-
lo: o casamento dos militares faz com que se onere o tesouro públi-
co, com o grande número de viúvas que têm àe perceber o meio-soldo 
de seus falecidos maridos. Responde dizendo que se assim é 

"infelizmente, nós lastimamos esse meio-soldo que não é mais 
do que o preço do sangue dos militares mortos." 

Resume enfim seus argumentos: 

"Tenho mostrado: 1.0 , as inconveniências desta medida 
em relação à moral pública; 2.0 , as inconveniências em relação 
aos princípios naturais inscritos no coração cfo homem; 3.0 , 

as inconveniências em relação ao mesmo indivíduo e as in-
conveniências em relação à população do país. Por ventura 
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merecerei desta vez que os meus argumentos sejam analisados 
e destruídos?" 

30 de agosto de 1854, t. IV, p. 313-319. 

N.&C. 

A tese do Pe. Correia das Neves evidentemente era a expressão da 
justiça e do bom-senso. Acabaria por prevalecer e hoje o Brasil é um 
dos poucos países do mundo em que o soldo do militar falecido passa 
não só para a viúva, mas também para suas filhas mesmo depois de ca-
sadas, mesmo com civis. 

O Pe. Correia das Neves já falara longamente sobre o tema. Parti-
cipara com inúmeros apartes nos discursos pronunciados a respeito. Pa-
recia impaciente de poder retomar a palavra e poder espraiar-se longa-
mente sobre o assunto, combatendo o projeto que pretendia regulamen-
tar o casamento dos militares. 

Na sessão de 31 de agosto, o Cônego Feliciano José Leal pede encer-
ramento da discussão. É aprovada a emenda da Comissão: "o militar que 
se casar sem a devida licença perderá o direito à pensão do meio-saldo e 
montepio para a viúva e filhos, além de sofrer uma pena correcional 
que não exceda a 1 ano de prisão" (Anais, IV, 283, 335). 

SESSÃO DE 1855 

55/1 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Na sessão de 19 de maio, o Pe. Correia das Neves faz sua estréia 
como 3.0 -secretário, assinando, com o presidente e demais secretários, 
um projeto sobre o regimento da Câmara, fixando o número das gra-
tificações de seus funcionários. 

19 de maio de 1855, t. I, p. 36. 

N.&C. 

A Câmara dos Deputados do Império do Brasil funcionava então 
com 1 porteiro-mor, 3 contínuos do salão, 2 guardas das galerias, l por-
teiro de secretaria, 1 ajudante. Total 8 funcionários! 

55/2 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Referindo-se ao projeto n9 lll, de 1852, que determina que os ates-
tados dos párocos para cobrança de suas côngruas serão passados pelos 
diocesanos, ou por seus delegados, discursa: 
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[... ] "ao ouvir-se a discussão suscitada pelo meu nobre 
colega (Sr. Ribeiro Luz) a respeito deste projeto que me 
ocupa, sem dúvida alguma supor-se-á que administrativamen-
te falando ele é de sumo interesse para a boa fiscalização e 
mesmo de suma conveniência para que os vigários cumpram 
exata e rigorosamente os seus deveres; mas, senhores, assim 
não é. Tanto importa administrativamente que os atestados 
sejam passados aos vigários pelas autoridades civis, como 
pelas suas respectivas autoridades. Disciplinarmente, porém, 
falando, conforme nossas disposições canônicas, esses atesta-
dos pertencem de jure às autoridades eclesiásticas; i;irn, são 
os bispos, ou seus delegados, as únicas autoridades competen-
tes para atestarem aos vigários o exato cumprimento de seus 
deveres" [ ... ] 

Fala, ainda, sobre os problemas que vêm trazendo serem os atestados 
dados por civis, que nem sempre agem corretamente e de boa fé. Com 
isto recusam dar muitos deles, inclusive já existem muitas reclamações 
de vigários, sobre isto, em sua província (Paraíba) ( ... ] 

"Visto pois, como acabo de dizer, que nenhum inconve-
niente há em que essa autorização passe das autoridades civis 
para as eclesiásticas, que esse projeto vai de inteiro acordo 
com a Câmara, deve-se votar por ele e neste sentido também 
dou o meu voto. " 

22 de maio de 1855, t. 1, p. 64.  
N.&C.  

O projeto é aprovado após algumas sessões (Anais, 1, 67). 

55/3 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Eu, senhores, não sigo a opinião daqueles que querem 
fechar as portas do Brasil, a fim de que para a sua associa-
ção não venham estrangeiros; mas também não sou ~ectário 
da opinião daqueles outros que sustentam que deve!Ilos só 
receber, adotar, proteger a estrangeiros que nos venham apre-
sentar [...]" 

Os projetos de naturalização são aprovados sem o menor exame, 
observa. 

Com isso, "temos admitido à naturalização, temos rece-
bido como cidadãos brasileiros, sacerdotes que não conhecem 
os primeiros rudimentos da língua portuguesa [ ...]" 
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55/5 

Os mesmos que votam a favor da admissão desses vêm 
depois criticar a classe sacerdotal como estúpida e ignorante. 

24 de maio de 1855, t. 1, p. 97. 

N.&C. 

O Pe. Neves não perde ocasião de manifestar sua repulsa à naturali· 
zação de estrangeiros, especialmente sacerdotes. 

Em l.ª discussão o projeto n<? 2, de 1855, que autoriza o Governo a 
conceder cartas de naturalização. Entre os pedidos de naturaliz.ição ha-
via um do Pe. Luiz Degrossi, súdito sardo. As naturalizações são todas 
aprovadas na sessão do dia seguinte (Anais, I, 112). 

55/4 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Apagam-se as lâmpadas, 
queixam-se de nós. 

amarram-nos as mãos e depois 

2 de junho de 1855, t. II, p. 24. 

N.&C. 

O deputado Manuel Joaquim de Mendonça Castelo Branco relatava a 
situação do culto católico, quando chegava ao Rio Grande do Sul o seu · 
primeiro bispo, D. Feliciano José Rodrigues Prates: "[... ] se o culto 
externo perde o brilho do catolicismo, e se as igrejas vão ficando deser-
tas, não é culpa do povo, em cujos corações arde ainda o zelo da fé, mas 
sim dos sacerdotes que encarregados de guardarem acesa a lâmpada sa-
grada, fogem dos templos para se perderem no golfo dos prazeres mun-
danos". Aqui se insere o aparte do Pe. Correia das Neves. 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Esta é uma discussão toda inconveniente; admiro que 
tais proposições sejam proferidas no seio de um país cató-
lico. 

O Sr. Pereira da Silva: - Por ser um país católico é 
que eu quero discriminar as atribuições do poder eclesiástico 
das do poder temporal, para evitar conflito que no futuro 
nos podem trazer grandes males; a cada um dos poderes quero 
dar o que é seu (apoiados). 

O Sr. Pinto de Campos: - Não é a corte de Roma que 
nos deve dar cuidado; outros devem ser nossos receios [ ... ] 

505 



O Sr. Pereira da Silva: - Senhores, se nos tempos em 
que o poder eclesiástico pesava fortemente sobre a sociedade, 
nunca o poder soberano foi invadido pelo poder eclesiástico, 
agora é que quereis ser tão exclusivistas que até quereis que 
o poder eclesiástico intervenha nas deliberações que compe-
tiram e competem ao poder temporal? Não vedes que isso po-
de causar grandes conflitos? 

O Sr. Pinto de Campos: - Conflito está fazendo o nobre 
deputado, porque o poder eclesiástico tem-se mantido na es-
fera de suas atribuições. 

O Sr. Pereira da Silva: - Eu sei que hoje o poder ecle-
siástico se tem restringido às atribuições que lhe competem, 
honra lhe seja feita, e ele com is~o lucra, e ganha força mo-
ral; mas como agora se pretende, como o declara o relatório 
do Sr. ministro da Justiça, lhe cabe o direito de intervir, na 
criação das faculdades teológicas, eu quero de antemão oror a 
essas pretensões uma contrariedade, fundada nos direitos ci-
vis, para discriminar o que lhe pertence, e prevenir males que 
possam dar-se no futuro. 

O Sr. Pinto de Campos: - Ora, veja que desgraça!! [ ... J 
Escusa de ter tanto medo. 

O Sr. Pereira da Silva: - Senhores, regular o ensino so-
bre qualquer matéria é um direito exclusivo do poder tem-
poral, é atributo do poder magestático." 

28 de junho de 1855, t. II, p. 285. 

N.&C. 

Pereira da Silva referia-se ao projeto de criação de duas faculdades 
de teologia. Protesta contra o fato de que a execução do projeto tivesse 
sido confiada à repartição da Justiça e Negócios Eclesiásticos. Na sua 
opinião, a execução competia à repartição do Império sob pena de lesão, 
ao direito magestático. É neste contexto que se abre o debate com o 
Pc. Pinto <le Campos, apoiado também pelo Pe. Correia das Neves, 
que intervém logo a seguir: "regularizar o ensino sobre a disciplina 
eclesiástica pertence incontestavelmente ao poder espiritual" (apoiados). 
Os apartes do Pe. Pinto de Campos continuam reafirmando que não 
pretende sacrificar o p<>der temporal e propondo-se a dar resposta cabal: 

"Parece incrível que se diga isto num país católico.  
O Sr. Pereira da Silva: - Olhe, não me excomungue (risadas).  
O Sr. Pinto de Campos: - A excomunhão há de ser uma resposta  

categórica ao seu discurso. 
O Sr. Pereira da Silva: - Já estou com medo da resposta (risadas). 
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55/7 

O Sr. Pinto de Campos: - Talvez também negue o direito de exco-
mungar ao poder espiritual!" [ ... ] 

O Pe. Pinto de Campos voltará sobre o assunto na sessão de 11 de 
julho. 

55/6 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Se fosse um padre que dissesse isso, aqui 
queria a inquisição" [ ... ] 

d'el-rei, que 

9 de julho de 1855, t. III, p. 113. 

N.&C. 

A propósito da discussão do orçamento do Ministério da Justiça, o 
deputado baiano Benevenuto Augusto de Magalhães Taques refere-se à 
criação dos cursos de teologia, e defende com excepcional lucidez, em 
resposta a Pereira da Silva, a competência do poder espiritual em seme-
lhante matéria. Suas expressões, limitando a ingerência do poder tem-
poral, são tão fortes que merecem o aparte do Pe. Pinto de Campos. 
Este, apoiando o deputado baiano, lembra que as pretensões do Governo 
se inspiram na legislação criada por Pombal, "que em matéria civil foi 
insigne, mas em matéria religiosa foi um moderno perseguidor da Igreja 
(Anais, III, 114). 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Trata-se de fundar no Brasil o curso de aulas teológi-
cas. Esta questão oferece duas faces: a primeira se é ou não 
útil essa inauguração. A segunda, se o poder espiritual deve 
ou não intervir no negócio. Ocupar-me-ei do primeiro ponto 
e depois irei ao segundo." 

Combater a utilidade deste estabelecimento é desconhe-
cer a necessidade da educação moral e intelectual do clero: 

"Esses legisladores, esses governos sabem que, mesmo no 
interesse do equilíbrio social, devem combater sem cessar a 
mais perigosa das desigualdades, aquela que arrasta todas as 
outras, a desigualdade dos conhecimentos e das luzes nas di-
ferentes classes da sociedade." 

Nada se tem feito para formar um clero ilustrado e digno 
da alta missão a que é chamado a exercer. Descreve a situa-
ção dos seminários e do ensino neles ministrado. 

O Governo não tem atendido o quanto deve a prover à 
ilustração do clero, mantendo assim uma situação de desigual-
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dade, hoje tanto mais sentida quanto muitos lançam mão da 
ignorância do clero para fazer dele objeto de pouca consi-
deração. 

"No entanto, quando estas coisas se dizem, aparecem vo-
zes metendo à cara a inquisição. Essas insinuações, que nada 
têm de leais, só poderiam pungir o clero daqueles países onde 
esse terrível tribunal exerceu a sua influência, mas não no 
Brasil." 

"[... ] Lancemos as vistas em torno de nós e veremos 
aí, em cada aldeia insignificante, a Igreja católica atrozmen .. 
te guerreada por uma minoria turbulenta que lhe nega pão 
e água, que a combate com as armas da calúnia e que, quan-
do se trata de seus direitos, perde todos os sentimentos do 
justo e do honesto. Por ventura não é isto pior que a inqui-
sição?" 

Discorre sobre a história da Igreja e não nega os erros cometidos, mas 
os atribui a falhas da jurisprudência dos tempos passados: 

"Hoje, o Pontificado Romano se acha na época mais 
completa e gloriosa de sua existência. A reação que no es-
pírito público se havia desenvolvido por conta dos aconteci-
mentos da Idade Média chega ao fim." 

Quanto ao segundo ponto, observa: 

"Quem tiver lido a história eclesiástica, sabe que desde 
a paz de Constantino a Igreja e o Estado fizeram a mais pro-
funda aliança entre si; como pois pretender-se hoje esta-
belecer antagonismo entre os dois poderes, de cujo acordo 
e harmonia depende a ordem social? Que mal nos pode vir 
de ser o Papa ouvido a respeito da fundação de faculdades 
teológicas? 

Não é ele o juiz nato da fé e da doutrina? Quererá o 
nobre deputado, a quem me tenho referido, defraudar a Igreja 
do direito de dirigir o ensino católico? Mal estaria a Igreja, 
senhores, se ela estivesse sujeita ao ensino dos homens." 

Volta a discorrer longamente sobre a história da Igreja, para confir-
mar sua tese e conclui: 

"Felizmente, senhores, tudo anuncia o nosso glorioso re-
gresso a essas verdades eternas de que ninguém jamais se 
separou impunemente. Por felicidade nossa, já a religião não 
é objeto de escárnio; já ninguém se envergonha de confessar. 
se filho do evangelho; e quando qualquer é interrogado so-
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bre a sua fé, a resposta que lhe escapa dos lábios é - eu sou 
cristão." 

Termina pedindo o encerramento da discussão do orçamento do Mi-
u istério da Justiça. 

11 de julho de 1855, t. III, p. 151. 
N.&C. 

O Pe. Joaquim parece ser orador empolado, de cultura eclesiástica 
bastante eclética, suficiente para colocá-lo acima do baixo clero inculto. 
Sua explicação ou defesa da inquisição é bastante simplista. O discurso 
parece uma verdadeira órbita de cometa: tangencia um ponto pequeno e 
preciso, curso de teologia, e perde-se em intermináveis digressões, que o 
fazem esquecer o ponto de partida: afinal acabava-se sem se saber se a 
Igreja era ainda combatida ou se já chega ao fim a reação contra ela! 
O Pe. Pinto de Campos argumenta diretamente contra Pereira da Silva, 
que "literato tão distinto", impugna essas idéias. A discussão do orça-
mento é encerrada com aprovação de todas as verbas (Anais, III, 156) . 

55/8 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Assina parecer revogando o artigo do regimento da Câmara que exi-
gia votação por escrutínio secreto nas matérias de interesse particular, 

"ficando porém o direito de ser admitida a votação por escru-
tínio secreto nos negócios particulares quando for requerida." 

16 de julho de 1855, t. III, p. 265. 
N.&C.. 

A indicação para revogação da votação por escrutínio secreto fora 
apresentada por Silveira da Mota no ano anterior. O escrutínio secreto 
fora introduzido, em legislatura anterior, num debate do qual participara 
com veemência o Pe. José Antônio Marinho. O Pe. Correia das Neves 
assina o parecer, com os demais membros da presidência da Câmara, na 
qualidade de seu 39-secretário, cargo para o qual já fora eleito na sessão 
de 3 de julho (Anais, III, 26). O parecer foi aprovado. 

55/9 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Sendo todas as nossas causas infelizmente mui pouco 
subsistentes e muito menos subsistentes os Ministérios eu de-
vo temer e temer muito que suba ao lugar que atualmente 
ocupa o nobre ministro um outro que não tenha conosco 

509 



empenhada a sua palavra e por cautela quisera que no con-
trato houvesse alguma coisa de mais real do que promessas 
ministeriais. " 

Denuncia a arbitrariedade de alguns comandantes da Companhia 
Brasileira ele Paquetes a Vapor, "cascas grossas", que se recusam a deter-
se, no porto da Paraíba, as 24 horas exigidas pelo contrato. 

Reclama dos modos grosseiros de alguns do paquetes, e da falta de 
conforto que oferecem. 

"Nos pequenos beliches, onde mal cabemos, temos de ver 
deitados à noite, quase a par de nós, pretos e pretos, com an-
drajos os mais asquerosos, entretanto por humanidade ne-
nhuma reflexão fazemos a esse respeito [ ...]" [ ... ] "ainda 
não tive ocasião de embarcar cm vapor algum em que o meu 
coração não ficasse constrangido, por ver ali crianças de todas 
as idades, mulheres e homens escravos, e muitos recrutas ro-
lando sem terem onde se possam abrigar do sol e da chuva, 
e assim passando dias e dias (apoiados). E é isto, senhores, 
humanidade? Pratica-se assim em algum país civilizado? En-
tretanto é uma companhia subvencionada pelo Governo que 
procede desta maneira. Se se declarar uma epidemia a bordo 
de um destes vapores que conduzem 300 ou 400 pessoas sem 
comodidade alguma; se houver qualquer sinistro em um va· 
por assim desumanamente carregado de passageiros, quantas 
vídmas senhores? ( ... ]" 

Gostaria que o Governo fosse mais rigoroso, que nada dei-
xasse ao arbítrio da companhia. 

11 de agosto de 1855, l. IV, p. 109-111. 

N.&C. 

Os comandantes alegavam que a barra da Paraíba não dava calado 
para seus navios de 600 a 700 toneladas. Observa o Pe. Correia das 
Neves que ali entravam navios de até 800 toneladas. 

55/10 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"O dicionário popular de Chernoriz acha-se hoje nas mãos 
de qualquer fazendeiro". [ ... ] "Não é isto (a publicação do 
dicionário de Melo Morais) que pode entisicar o tesouro". 

13 de agosto de 1855, t. IV p. 118. 
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N.&C. 

Em 2.ª discussão o projeto que autoriza o Governo a emprestar 
15:000$ ao Dr. Melo Morais para as despesas de seu dicionário de Me-
dicina. O projeto é aprovado em 2.ª discussão bem como outros dois 
aprovando verbas para imprimir os trabalhos botânicos do Dr. Bomplan 
e do Dr. Freire Alemão (Anais, IV, 127). 

55/11 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Tendo já falado em defesa do parecer da Comissão relativo aos fa-
vores à Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor, não voltaria a falar 
sobre o assunto, 

se o nobre deputado por Pernambuco não tivesse apresenta-
do emenda lesiva aos interesses da Paraíba, "esquecendo-se 
que sempre, e em todas as ocasiões, os interesses de Pernam-
buco e da Paraíba se têm achado ligados, e seus dignos re-
presentantes unidos em um só pensamento." Aliás, a emenda 
p'll"ece inspirada em interesses mesquinhos, visando só às con-
veniências da companhia pernambucana da linha intermediá-
ria recém-criada, "porquanto é de primeira intuição que se 
os negociantes e indivíduos particulares que constantemente 
viajam da província de Pernambuco para Paraíba ou vice-
versa, virem que os vapores da companhia geral não tocam 
na Paraíba, ou ali se não demoram, não quererão embarc.u-
nesses paquetes, nem embarcarão neles suas mercadorias, e des-
ta sorte todos recorrerão à linha intermediária, em vista da 
dificuldade do desembarque e distância da sua estação." 

Rejeita as razões apresentadas contra a entrada dos vapores no porto 
da Paraíba. 

Não é verdade que essa entrada retarda a viagem: "É sa-
bido que da barra ao porto da Paraíba vão quatro léguas, e 
que essas quatro léguas são dificilmente vencidas por barcos 
a vela ou a remos, quando lhes falta o vento ou a maré 
(apoiados). Um barco favoneado pelo vento e pela maré 
não pode alcançar do Cabedelo ao porto da província em 
menos de hora e meia, e um barco, vagando contra este ou 
contra aquele, não alcança o mesmo porto em menos de 4, 5 
e até mais horas de viagem, enquanto que um vapor, ainda 
contra o vento e maré, vai em menos de meia hora da barra 
ao porto na província! Ora, se o vapor ficar fora da b<i.rra, 
contando-se, quanto menos, hora e meia de ida e hora e 
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meia de volta, e meia de demora enquanto se passam malas 
e outros objetos, passageiros e suas bagagens, de bordo do 
vapor para os barcos, ver-se-á que o tempo que há a gastar-se, 
por mais favorável que seja a ocasião e a oportunidade, será 
sem dúvida superior ao tempo que os paquetes gastariam 
se entrassem no porto" (apoiados). Também não é por ra-
zão de falta de calado "porque nós vemos no porto da Pro-
víncia da Paraíba receberem carga à prancha navios e na-
vios de porte superior a 800 toneladas; nós vemos ali galeras 
de uma tonelagem mutio superior à de vapores" (apoiados). 
Também não é pelas dificuldades da barra ou do rio, por-
que muitos navios a vela as contornam sem perigos. A cláu-
sula condicional de "entrarem se puderem", esconde uma 
"arriere pensée"' de deixar a questão ao arbítrio dos coman-
dantes. 

Sem querer molestar o Governo, vê-se obrigado, nesse ponto, a insis... 
tir na defesa dos interesses da Paraíba, que, não sendo uma província 
"das que se sabem fazer respeitar", se vê privada de pão e água, quando 
o contrário é que deverá ser: 

"Porque, se a província é pequena, mais favores merece 
(apoiados); se não está muito adiantada, de mais socorros ne-

cessita" (apoiados). 

Insiste na idéia de tratar as províncias com igualdade, sem preterir 
os interesses das mais fracas. Estranha a seguir que, pelo contrato, se 
tenham dado todas as garantias à companhia e nenhuma garantia ao 
Governo. Apóia a emenda que impõe a presença a bordo de um agente 
do Governo encarregado de fiscalizar os serviços, bem como a emenda 
que proíbe receber a bordo escravos 

"salvo aqueles que forem em companhia de seus senhores"[ ... ] 
"com o fim de fazer acabar essa perigosa antipolítica e desu-
mana negociação de escravos." 

Impugna-se a emenda alegando que se trata de um "comércio Iícitc,''. 

"Oh! Senhores! em questões excepcionais os argumentos 
também devem ser excepcionais. Todos nós compreendemos 
o que é a escravidão, e por conseguinte não devemos querer 
aplicar rigorosamente a ela todas as disposições jurídicas que 
regulam o direito de propriedade; e nem o devemos fazer. 

Por outro lado, senhores, a humanidade clama. O que 
vemos? Mulheres arrancadas dos braços de seus maridos, fi. 
lhos arrancados na mais tenra idade aos cuidados de suas 
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mães" [... ] Este comércio de escravos é contrário também 
aos interesses do país: "Donde vêm esses escravos? Nós ve. 
mos que todos eles vêm do norte, todos eles vêm-se acumular 
no sul, onde há maiores capitais, onde encontram um preço 
vantajoso, onde há extraordinárias conveniências para os que 
se aplicam a este negócio. E o que acontece é que estamos 
deixando desfalcar de braços as províncias do norte, que \'i-
vem quase exclusivamente da cultura, e as desfalcamos sem lhes 
darmos um substituto, porque só para o sul se tem cuidado de 
colonização, onde ela é mais fácil, não só porque o clima mais 
se presta, como porque nele há maior soma de capitais dispo-
níveis nas mãos dos particulares para mandarem à sua custa 
buscar colonos em maior escala. 

O que será do norte, senhores, daqui a uma dúzia de 
anos? Não sofrerá uma crise perigosa essa importante porção 
do país que vive quase só da agricultura? Como poderá pas-
sar sem braços sua agricultura, como poderá substituir esses 
escravos que todos os dias embarcam para o sul? Não é do 
nosso interesse impedir este comércio?" 

Apóia por fim a emenda reduzindo para 6 anos o prazo do contrato. 
Termina fazendo um apelo para que sejam escolhidos comandantes "dig-
nos, delicados e polidos" [ ... ] 

16 de agosto de 1855, t. IV, p. 133-137. 

N.&C. 

O parecer em discussão dizia: "Fica aprovado o contrato que em 
data de 2 de janeiro do corrente ano foi celebrado pelo Governo impe-
rial com o gerente da Companhia tle Paquetes a Vapor para inovação 
do que regula o serviço dos mesmos paquetes entre a Corte e diversos 
portos do Império, assim do sul como do norte. Ficando igualmente 
aprovadas as condições anexas que se baixaram com o decreto do Go-
verno n.º 1.515, de 3 de janeiro d'este ano, com as modificações que se 
contêm nos artigos seguintes: 

"Art. 2.° Fica suprimida a parte da condição l.ª, relativa à isen. 
ção de poderem os paquetes deixar de entrar nos portos d'as Províncias 
da Paraíba e Rio Grande do Norte. 

"Art. 3.º A Companhia, de acordo com o Governo, procederá à 
lotação do número dos passageiros que pode conter cada um d'os pa· 
quetes, não se podendo admitir maior número senão em circunstâncias 
extraordinárias". O deputado pernambucano, Augusto Frederico de Oli· 
veira, próspero comerciante do Recife, propusera emenda, suprimindo o 
art. 2.0, pelo qual os vapores eram obrigados a fazer escala no porto 
da Paraíba. Era do mesmo deputado a emenda impondo a presença a 
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bordo do agente do Governo. A emenda proibindo o transporte de es-
cravos fora apresentada no ano anterior por João Maurício Wanderley, 
ministro da Marinha, e lembrada de novo pelo deputado baiano Ângelo 
Moniz da Silva Ferraz. O projeto é aprovado na sessão de 21 de agosto, 
e rejeitadas as emendas (Anais, IV, 187). 

55/12 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"A censura não cabe a todo o clero, porque sabe-se 
foi o seu procedimento no Pará" (apoiados). 

qual 

18 de agosto de 1855, t. IV, p. 159. 

N.&C. 

Pairava sobre a cidade o pavor de uma epidemia de cólera morbus. 
O Governo tomara medidas profiláticas, instaurando a quarentena para 
todos os que chegavam do norte, mais atacado pela epidemia. A medi. 
da atingira o deputado pelo Ceará, Domingos José Nogueira Jaguaribe, 
enviado para um lazareto, do qual pedia para ser retirado, invocando 
suas imunidades parlamentares. A Comissão encarregada de examinar o 
caso era de parecer que nada podia resolver. O parecer é obejto de 
longos debates, durante os quais o deputado mineiro Melo Franco se 
refere ao comportamento vergonhoso d'o pároco de São Domingos de 
Niterói que "atropelara o enterramento" de uma senhora supostamente 
morta de cólera morbus. É nesse ponto que recai o aparte do Pe. Correia 
das Neves, explicado pelo deputado paraense Marcos Pereira Sales: "Em 
Cametá não havia um só médico; havia somente homens entendidos e 
párocos" (Anais, IV, 159-160). O Pe. Correia das Neves volta a inter· 
vir na discussão, observando: "O vapor inglês não esteve nem um dia 
de quarentena; deixou-se sempre desembarcado!" (Anais, IV, 163). O 
parecer da Comissão é aprovado (Anais, IV, 166). 

!>5/13 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Foi sempre aliado fiel do partido conservador, a cujos chefes estava 
acostumado a obedecer, sacrificando mesmo suas convicções. Agora po-
rém ouve esses mesmos chefes declararem: 

"Vós estais licenciados; nós hoje não temos luta, não pre. 
cisamos dedicações; queremos conciliação." 

Recupera assim sua liberdade política, e, sem nutrir sentimentos 
hostis ao Governo, diverga da opinião expressa pelo presidente do Con. 

514 



selho e pelo ministro da Justiça, que pretendem reduzir o projeto em 
debate a uma questão de confiança: 

"Como conseqüência do que avançou nesta Casa o Sr. 
presidente do Conselho, eu vejo que, se não passar o pro. 
jeto, cujo adiamento se trata, ou tem de retirar-se o Gabinete 
ou a Câmara. Se porém o Gabinete se retirar, ainda que é 
por sua livre vontade, eu muito lamentarei, preferira que 
ele, dissolvendo a Câmara, consultasse destarte o país se por 
ventura as idéias que quer fazer passar no projeto são rece. 
bidas pela maioria da nação. " 

Defende o adiamento, não por uma tática para fugir ao problema, 
como declarou o deputado pela Bahia, mas para ter tempo de ouvir a 
opinião do país: 

"Não gosto de precipitar as crises, não compreendo a 
necessidade da urgência desse projeto, e nem vejo as valiosas 
razões que podem motivar a de que ele nos fala; mas se essas 
razões existem, se o Governo as alcança, revertamos-lhes o 
mesmo argumento do nobre deputado dizendo que, se o Go. 
verno entende que tem necessidade de uma nova eleição, por· 
que a atual Câmara não dá suficientes garantias de sua ge· 
nuína eleição, se entende que pelo sistema antigo não pode 
haver eleição perfeita, aproveite a ocasião, dissolva-nos, cOn· 
suite o país; e então a nova Câmara virá apoiar esse projeto, 
se o julgar conveniente. " 

Querendo provar a inconveniência do adiamento, disse o presidente 
do Conselho 

"que o país quer que hajam certas restrições a respeito da 
inelegibilidade de certos funcionários públicos", especialmente 
os delegados e subdelegados, com o fim de garantir a liber· 
dade do voto. 

Responde observando que outros funcionários, nesse caso, deveriam 
também ser inelegíveis. Tanto mais quanto a eleição por círculos dará 
muito maior poder ao Governo: 

"[•.. ] É axioma muito antigo, e que não pode ser des-
conhecido pelo nobre presidente do Conselho, porque ele tem 
governado, dividir para dominar. 

Uma voz: - Para reinar.  
O Sr. COTTeia das Neves: - Não disse para reinar, por- 

que o nobre ministro não reina. 
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Se o Governo, senhores, podia dominar em uma provín· 
eia, muito mais poderá dominar em pequenos círculos." 

Desconfia que o senador apoiando este tipo de eleição para a 
Câmara, 

"indica bem que o Senado quer ter sobre nós uma superiori-
dade, superioridade que não lhe é concedia nem pela Cons. 
tituição nem pela boa razão (apoiados). 

Conclui: 

"O verdadeiro sistema eleitoral é a moralidade do Go· 
vemo, queira o Governo que tenhamos eleições livres que 
elas o serão, queira o Governo abusar e dominar, qualquer 
que seja o meio que se empregue para as eleições, ele há de 
conseguir o seu fim." 

27 de agosto de ~855, t. IV, p. 249-251. 

N. &:C. 

O presidente do Conselho era o marquês de Paraná; o ministro da 
Justiça, Nabuco de Araújo. O projeto referia-se à eleição por distritos 
ou círculos eleitorais. Tratava-se de importante ref.;.nma, que passaria 
no decreto n.0 842, de 19 de setembro de 1855, na qual o Gabinete 
Paraná punha grandes esperanças. O Pe. Lindolfo adverte sensatamente 
que não há lei eleitoral que valha sem honestidade de propósito do 
Governo. O adiamento é rejeitado. O projeto é aprovado em 2.ª dis-
cussão na sessão de 29 de agosto (Anais, IV, 289), e em 3.ª discussão 
na sessão de 3 de setembro, para ser enviado à sanção imperial (Anais, 
lV, 340). 

SESSÃO DE 1856 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

A nota da legação inglesa contém calúnias de um tal 
Sr. Cowper, que é cônsul da Inglaterra em Pernambuco e 
que informa ao seu governo que em ;pen;iambuco se quei-
mavam escravos vivos. O Sr. Cowper é leviano e lá mesmo 
na Inglaterra não tem crédito de empregado zeloso e infe. 
lizmente é acreditado quando nos calunia .. 

"É assim que o Sr. Jerningham teve a audácia de amea-
çar com a sua nota a independência .e soberania do nosso 
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56/2 

país!" [ ...] "Mal iria o negócio da extinção do tráfico a 
não ser o resolução do nosso Governo e o concurso leal de 
todos os brasileiros . " 

23 de maio de 1856, t. 1, p. 80. 

N.&C. 

Os apartes do Pe. Campos se inserem no discurso de Francisco 
Carlos Brandão, também deputado por Pernambuco, que comentava a 
resposta à Fala do Trono. 

Henry Augustus Cowper era cônsul da Grã-Bretanha em Pernam-
buco. A Inglaterra, baseada no bill Aberdeen, agia com violência contra 
o tráfico negreiro ainda praticado entre a Africa e o Brasil. Exatamente 
porém entre 1850 e 1854 ele cessou por completo, pelo fato de se ter 
urgido a aplicação do decreto Eusébio de Queirós, de 14 de outubro 
de 1850. William George Jerningham era encarregado de Negócios no 
Brasil e apresentou ao Governo brasileiro uma nota realmente infeliz (79). 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Pronuncia-se sobre a atividade de uma Comissão de Higiene criada 
para acabar com os abusos dos que exerciam a profissão de médico sem 
serem formados. 

A Comissão representou ao Governo a existência de abu· 
sos perigosos à vida dos cidadãos, mas o governo da Província 
de Pernambuco não deu atenção ao caso. A Comissão sentiu. 
se ofendida e encerrou suas atividades. 

O Pe. Pinto de Campos condena a atitude da Comissão por aban. 
donar sua posição em momento crítico. 

28 de maio de I856, t. 1, p. 126. 

N.&C. 

A questão girava em torno principalmente de um preto Pai Ma-
nuel da Costa, que segundo se dizia "curava em Pernambuco, enchendo 
aos doentes de pirão e carne". 

Com a retirada da Comissão, o Pai Manuel saiu vitorioso. 

(79) LESLIE BETHELL: The Abolition of Brazilian slave trade, Cambridge, 
1970, p. soo. 
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56/3 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

[... ] "Diversos párocos morreram no seu ofício e 
melitas de Pernambuco portaram-se dignamente." 

os car. 

N.&C. 
28 de maio de 1856, t. 1, p. 130. 

O deputado Paula Cândido, a propósito da discussão do voto de 
graças, enfatizava a importância de confiar a educação primária ao sexo 
feminino, como mais dotado para inspirar nas crianças sentimentos inde. 
léveis de moralidade. Reconhece também as qualificações para tal fun-
ção no clero, "que durante a crise, da epidemia de cólera morbus, com. 
portou-se evangelicamente". É neste contexto que se insere o aparte do 
Pe. Pinto de Campos, que Paula Cândido ilustra com exemplo: "aqui; 
poucas léguas distante da cidade, fui ver o desgraçado pároco de J a. 
carepaguá, morto no cumprimento do seu serviço, o do Pilar morreu 
vítima do mesmo dever! [ ... ] Em Pernambuco e em outras partes deram. 
se fatos bem honrosos para o clero; ora, não é isto a conseqüência de 
um sentimento inato, mas vigoroso pela educação". A epidemia teria 
feito já 200.000 vítimas (Anais, II, 20). 

56/4 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta junto com o Pe. Antônio José da Silva a resolução: 

"A Assembléia Geral resolve: 
"Art. I.° Fica criada no município da Corte mais uma 

freguesia com a denominação de Freguesia de S. Cristóvão, 
a qual compreenderá o território que o Governo, de acordo 
com o bispo diocesano, desmembrar da freguesia de S. Fran-
cisco Xavier do Engenho Velho. 

"Art. 2.0 O mesmo Governo é autorizado a designar a 
sede da nova freguesia, tendo em vista a comodidade dos 
povos. 

"Art. 3.° Ficam revogadas todas as disposições em con-
trário." 

29 de maio de 1856, t. 1, p. 136. 
N. &:C. 

A Comissão Eclesiástica estava atendendo à petição de diferentes 
moradores da freguesia de S. Francisco Xavier do Engenho Velho. Como 
consta da exposição de motivos, a criação da nova freguesia era feita 
com anuência do prelado, apesar das objeções do pároco. O projeto é 
aprovado em l.ª discussão, na sessão de 9 de junho (Anais, 11, 104). 
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56/5 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Assina, com o Cônego Antônio José da Silva, o projeto de resolução: 

"Art. 1.0 O Governo é autorizado a pôr desde já à dis-
posição da irmandade elo Senhor Bom Jesus dos Passos, da 
cidade de Olinda a Igreja e Convento do Carmo da mesma 
cidade, assim como as alfaias ali existentes, e a impetrar da 
Santa Sé a necessária faculdade. 

"Art. 2.0 A referida irmandade é obrigada a fazer os 
concertos e reparos que exigirem a igreja e convento, assim 
como a festejar anualmente Nossa Senhora elo Carmo, padroei. 
ra da dita igreja." 

16 de junho de 1856, t. II, p. 174. 

N.&C. 

A exposição de motivos relata "em frases expressivas o estado de 
completa ruína em que se acha o convento dos religiosos Carmelitas, 
ereto na sobredita cidade, imputando tudo isso ao deplorável abandono 
a que eles o entregaram depois ele malbaratarem o seu patrimônio, quase 
todo em pura perda da conservação do edifício e do culto religioso, sen-
do que já se acham seqüesu·ados pela Fazenda Pública os restos desse 
patrimônio, e embargados os seus frutos; a dita irmandade, possuída do 
mais generoso desejo, não só de reparar os estragos do convento, como 
de restabelecer o esplendor da piedade, compromete-se a realizar tais 
condições, uma vez que lhe seja permitido assumir a administração ex· 
clusiva do mesmo convento, sem que em tempo algum a respectiva con-
fraria se possa ingerir na economia de seu Governo." 

56/6 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Isto é extraordinário! De onde vem esse direito, a 
o nobre deputado chamou direito?" [... ] "Entrarei na 
cussão, não recuarei dela, conquanto não conheça ao Sr. 
po nem ao Sr. cônego". 

que 
dis-
bis-

5 de julho de 1856, t. III, p. 69. 

N.&C. 

O deputado Melo Franco apresentara requerimento interpelando o 
ministro da Justiça com relação à questão surgida com o Cônego Roussin 
(ou Rossio) . Segundo o deputado, o Pe. Roussin, cônego da catedral 

519 



de Mariana, era um cidadão ilustre "que tem representado a Província 
de Minas Gerais como deputado provincial, e como sacerdote me pa· 
rcce que tem bastantes razões para não recear a discussão da sua vida; 
tem bastante ilustração, dirige um colégio onde educa muitos moços 
de importantes famílias; é por conseguinte um homem muito conhecido 
na Província de Minas Gerais". No ano anterior, 1855, fora apresentado 
pelo Governo Imperial para cônego da Capela Imperial, mas o bispo de 
Mariana, que era D. Antônio Ferreira Viçoso, "opondo uma resistência 
de inércia ao cumprimento do decreto do Governo Imperial, tem dei· 
xado de instruir canonicamente, como me parece que cumpria fazê-lo, 
ao Sr. Cfn:cgo Roussin", frustrando-o assim de um "direito perfeito". 
É aqui que interfere o Pe. Correia das Neves, com seu aparte. Nabuco 
de Araújo, ministro da Justiça, responde à interpelação, informando 
"que este negócio, por sua importância e gravidade, tem merecido séria 
atenção do Governo Imperial, que para decidi-lo consultou a seção de 
justiça do Conselho de Estado, a qual se pronunciou contra as razões 
do diocesano, consagrando o princípio de que a colação era necessária 
e não estava no poder do mesmo diocesano pôr-lhe um veto (apoiados). 

Ainda mais, a importância e gravidade do negócio fizeram também 
que o Governo se não contentasse somente com a consulta da sessão de 
justiça do Conselho de Estado, mas ouvisse sobre ela ao Conselho de 
Estado pleno, do qual está pendente". O caso do Cônego Roussin cons-
tituiu o primeiro episódio de uma séria tensão entre a Igreja e o Estado. 
Narra-o o professor Américo Jacobina Lacombe: 

"Em janeiro de 1855 o Revmo. Bispo D. Antônio Ferreira Viçoso, 
depois conde da Conceição, propôs, para uma das vagas do seu cabido, 
o Pe. Joaquim Antônio de Andrade Benfica, e excluiu da proposta 
outro candidato que também havia concorrido porque "além de seu 
gênio altivo", dizia o bispo em seu ofício, "todos sabem da falta de 
honestidade de seus costumes". Pois bem: diante da manifestação tão 
clara e respeitável de uma autoridade que juntava à dignidade de sua 
função a auréola de uma virtude excepcional, proclamada por todo o 
país, decidiu o poder civil, em virtude do padroado que exercia sobre 
a Igreja, por decreto de 10 de setembro do mesmo ano, apresentar ao 
bispo o sacerdot~ por ele impugnado na proposta prévia. A este ato 
replicou o bispo corn um ofício que é um modelo de concisão, prudên-
cia, mas também de dignidade, rogando ao imperador que sustasse a 
execução de tão injusto decreto. 

Submeteu o soberano o caso à seção de justiça do Conselho de Es-
tado. A 10 de março de 1856 manifestava-se a seção por meio de um 
extenso parecer subscrito pelos conselheiros Eusébio de Queróis, viscon-
de de Maranguape, e marquês de Abrantes, parecer este que concluía 
que "só ao imperador compete decidir, se nenhum dos concorrentes 
merece a apresentação". Convocado o Conselho de Estado pleno, este, 
em sessão de 23 de janeiro de 1857, confirmou a deliberação da seção 
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de justiça, aprovando as seguintes conclusões. "O direito régio, relativo 
à colação dos benefícios, passou pela Constituição ao imperador [ ... ]". 
E adiante: "A questão é hoje toda temporal". Com apoio nessa con-
sulta, resolveu o imperador expedir ordem ao ordinário no sentido de 
ser cumprida a carta de apresentação anteriormente expedida. Repre-
sentou o bispo mais uma vez, por meio de um documento que é bem 
uma revelação do estado de espírito em que se achava um prelado que, 
longe de ser um jovem inexperiente, era um ancião venerável e a pru-
dência em pessoa: "Se o Governo de Sua Majestade assenta que sou 
desobediente, faça de mim o que bem lhe parecer, pois confio na mise-
ricórdia de Deus, que me dará ânimo para sofrer os cárceres, o desterro, 
e o mais; lembrand0-me que foi sempre a sorte da Igreja de Deus sofrer 
em silêncio". Sobre esta nova representação do bispo, pronunciou-se outra 
vez a seção respectiva do Conselho de Estado. No voto do ilustre con-
selheiro Eusébio de Queirós lê-se este trecho que dispensa comentário: 
"A apresentação entre nós foi e é necessária; importa a colação, e por-
tanto o bispo não pode dizer que desobedecerá sem expor-se a justa 
admoestação, e, conforme as circunstâncias, a processo". Este voto, da-
tado de 3 de dezembro de 1858 é a última peça do processo que se 
interrompeu, não tendo o Governo insistido na colação do candidato 
julgado indigno pelo ordinário, provavelmente temendo a repercussão 
que teria uma luta com um prelado carregado de virtudes, prestigiado 
pela ciência e pela provecta idade (ªº) . 

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Votará contra o requerimento feito pelo deputado paraibano Antô-
nio Carlos de Almeida e Albuquerque, pois vê nele uma intenção injus-
ta de censura ao deputad@ pelo Maranhão, D. Francisco Baltasar da 
Silveira. As províncias mais atingidas pela cólera morbus devem ser dis-
pensadas do recrutamento, não por força de lei, mas por razões de eqüi-
dade. Foi o caso da Província da Paraíba, onde 

"a ignorância, a falta de bom-senso das autoridades locais, 
pode muito bem ter produzido, e sem dúvida foi isto o que 
se deu em minha província, a remessa de recrutas em tempo 
incompetente. " 

Reconhece e agradece tudo que foi feito pela Paraíba durante a 
epidemia, mas julga que se faria injustiça à província 

(BO) AMJ!RICO JACOBINA LACOMBE: O Aspecto Religioso da Questão aos 
Bispos - Separata da Revista VERBUM - T. 1, Fase. 3-4 - dezembro de 1944. A 
respeito, ver também. 

Cônego RAIMUNDO TRINDADE: Arquidiocese de Mariana, vol. I. S. Paulo, 
1928, pág. 399. 
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"se sustentássemos que deveria continuar nela o recrutamento, 
nela que foi uma das mais flageladas, que viu sucumbir tal· 
vez mais de 30. 000 almas" [... ] Os 24 recrutas paraibanos 
vieram para bordo maltrapilhos, "asquerosamente imundos". 
Não culpo por isso o presidente da província, o Sr. Costa 
Pinto, mas volto a insistir na idéia de que tendo a Paraíba 
fornecido proporcionalmente mais recrutas para o exército do 
que outras províncias, deve ser poupada. 

5 de julho de 1856, t. III, p. 72-74. 

N. &:C. 

O requerimento de Antônio Carlos pedia informações ao Governo 
sobre o número de recrutas enviados pela Província da Paraíba. 

56/8 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

"Antes pelo contrário, entre nós os delitos vão 
de diminuição." 

em gran. 

10 de julho de 1856, t. III, p. 139. 

N. &:C. 

É um dos apartes com o qual o Pe. Correia das Neves interfere no 
discurso de João Lustosa da Cunha Paranaguá, deputado pelo Piauí, se-
gundo o qual "a administração da justiça, a considerarmos pelos dados 
estatísticos que nos são apresentados, não vai bem, a impunidade lavra 
espantosamente e isso demonstra um vício radical no nosso sistema ju· 
diciário ou no estado social". Apóia-se no relatório do ministro da Jus-
tiça, que se referia a 2. 980 homicídios julgados no ano anterior, número 
certamente inferior aos dos homicídios cometidos. Só na Paraíba teriam 
ocorrido 20 casos contra o que protesta o Pe. Correia das Neves. Para-
naguá atribui a baixa moralidade pública ao pouco cuidado na escolha 
dos curas d'alma. O Pe. Neves aproveita a afirmação para novo aparte: 
"depois disso deve-se dar consideração ao estado sacerdotal, a fim de 
que não seja vítima de quanta sátira quiserem fazer-lhe, moralizando-se 
todas as classes e principiando-se pela imprensa". 

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Assina, com vários outros deputados, dois artigos aditivos ao orça· 
mento do Império: 

56/9 
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"O Governo é autorizado a despender desde já até a 
quantia de 50:000$ com os exames precisos ao melhoramento 
do porto da cidade de Fortaleza da capital do Ceará" [ ... ] 
"O Governo fica autorizado para apresentar os professores 
encarregados da inoculação da vacina nas diferentes provín-
cias do Império, uma vez que provem efetividade de exer-
cício por 25 anos e impossibilidade de continuar nele." 

24 de julho de 1856, t. III, p. 322. 

56/10 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

A questão presente da prisão de um dos nossos colegas 
tem grande importância pelo precedente que pode abrir. Não 
se pode determinar a prisão do indivíduo, sem que ele tenha 
sido pronunciado. 

"Como se pode compreender que um magistrado que se 
diz inteligente, na organização de um processo desta ordem, 
acumulasse o crime de falsidade ao crime de perjúrio contra 
o mesmo indivíduo e pelo mesmo fato?" 

Sempre achou que nesse caso havia "dente de coelho", 

pois não é lícito ir-se buscar o passado de um homem, sem 
lhe permitir a defesa desse passado, quando se trata de jul-
gar um crime recente. 

25 de julho de 1856, t. III, p. 333. 
N.&C. 

O procurador-geral da Coroa requer a prisão do brigadeiro Manoel 
Joaquim Pinto Paca, deputado da Assembléia Geral Legislativa. O depu-
tado, que aliás era oficial do exército, foi suspenso de suas funções. 

56/11 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Com Fausto Augusto de Aguiar e vários outros deputados, oferece 
artigo aditivo ao orçamento: 

"O Governo fica autorizado para nomear uma Comissão 
de engenheiros e naturalistas, que explorem o interior de 
algumas províncias, devendo fazer coleções de produtos na-
turais para o Museu Nacional e para os das províncias." 

28 de julho de 1856, t. III, p. 370. 
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56/12 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

Apóia os artigos aditivos ao orçamento, aumentando as côngruas 
de bispos e cônegos. 

Temo que a palavra economia "que sempre tem toda a 
força quando se trata de negócios da Igreja, no seio da re. 
presentação nacional, venha a abafar esses dois artigos, nos 
quais se concede a esses funcionários eclesiásticos um aumen· 
to de ordenados, já não digo em proporção aos vencimentos 
dos empregados civis e nem em relação ao aumento que tem 
sofrido nestes últimos tempos à base desse estipêndio que o 
Estado tomou a si conceder, isto é, o dízimo, que foi secula-
rizado, e ouu·os rendimentos da Igreja, dando-se em com. 
pensação ao clero uma côngrua para sua modesta sustenta. 
ção, porém direi mais favorável em relação ao que atualmente 
percebem." 

Não podemos negar aos ministros da religião os meios 
de que necessitam para conservarem o culto. 

Refuta o deputado que 

"quis mostrar que o culto deve ser despido de todo o brilho e 
ostentação, deve ser o mais humilde, o mais pobre possível: 

"Senhores, disse esse honrado membro, a religião é como 
um belo lago onde se reflete o lindo azul dos céus, cujas 
águas transparentes mostram uma pureza admirável. Mas cer. 
cai esse lago tão belo de um muro, imediatamente fica assam. 
brado, e bem longe de nele refletir esse azul dos céus que 
tanto nos extasiava, vereis apenas que uma densa sombra pa· 
rece mostrar suas águas turvas" . Tal é pouco mais ou menos 
a imagem do nobre deputado, que não sei fielmente copiá-la. 

Por estas palavras, Sr. presidente, queria mostrar o dis-
tinto orador que a pureza da religião como que se mancha 
com essas exterioridades pomposas do culto com que a ro. 
<leiam, e que ele comparou a um muro. Mas, senhores, ser. 
vindo-me da mesma imagem do nobre deputado, eu direi 
que, se nós deixássemos este belo lago desacompanhado do 
muro que o defendesse, ele serviria em breve de depósito de 
todos os répteis e todos os animais iriam perturbar as suas 
águas e corrompê-Ias. Assim não quero ao redor desse lago 
pomposos edifícios mundanos que lhe vão roubar sua pureza, 
mas quero alguma cousa que o defenda das tentativas daque. 
les que o querem tornar imundo; eu me explico. 
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É tal, senhores, a natureza humana, que tende a despre. 
zar tudo aquilo que não se rodeia de certo aparato, de certa 
ostentação, e isto fez com que um ilustre pensador dissesse 
que não podia compreender religião sem culto. 

O Sr. Pinto de Campos: - "Montesquieu o disse." 

Pede melhores côngruas também para os párocos 

[...] "Há dois anos, se não me engano, que nesta Casa 
foi votada uma côngrua de 1. 200$000 para um padre protes-
tante e lamentei, senhores, comigo mesmo, que nós éramos 
tão mesquinhos e continuamos a sê-lo para com aqueles que 
têm tomado sobre si todos os encargos sociais com que a re-
ligião auxilia o Estado, fôssemos tão fracos em dar uma côn-
grua duas vezes maior a um padre de uma religião que não 
é a reconhecida pelo Estado e simplesmente tolerada [... ]" 

Peço que se acabe com essa desconfiança e rivalidade 
entre o poder civil e a Igreja, a qual prega a obediência às 
autoridades e insinua a oposição pacífica. Dar meios de sub-
sistência à Igreja é garantir a moralidade: "um povo não se 
moraliza de um momento para outro, mas desmoraliza-se 
de repente; é mister pois que vós, cerrando os ouvidos a esse 
resto de eco que por aí passa, trateis de ver restabelecida a 
moral, e restabelecê-la pelos meios mais convenientes [ ... ]" 

Reconhece que no clero há alguns que 

"não têm se distinguido pela severidade dos costumes" . O 
fato é devido às doutrinas materialistas e céticas que invadi-
ram todas as escolas e academias. O vício é geral, afetou a 
todos, e não só à classe clerical. 

Faz apelo ao ministro da Justiça para levar adiante o plano da 
nova organização dos estudos eclesiásticos: 

"Temos duas academias de Direito, que hoje se chamam 
faculdades, temos duas faculdades de Medicina temos uma 
academia militar, mas, senhores, o que temos nÓs a respeito 
de teologia? Nos seminários três aula~ teológicas, teologia 
dogmática, teologia moral e história sagrada, eis os grandes 
estudos que se exigem de um moço que procura o estado 
sacerdotal. Ainda hoje, senhores, ninguém se lembrou de di-
zer - vamos mal pela ignorância dos bacharéis, pela igno-
rância dos médicos, - mas diz-se vamos mal pela ignorância 
do clero! (apoiados) . 

525  



Congratula-se com o mesmo ministro 

"pelas boas escolhas que tem feito ultimamente de sacerdotes 
pára vigários." 

Passa depois a explicar seu aparte ao discurso do nobre deputado 
por Minas, que exige uma ação enérgica do ministro contra o bispo que 
se negara a dar colação ao cônego nomeado para a Capela Imperial: 

"Podem haver causas de consciência que obriguem ao 
bispo a não fazer a colação e a não querer o Governo entrar, 
não direi com mão sacrílega, mas ao menos com mão teme-
rária, na consciência do bispo, deve apreciar os motivos que 
ele tem, e dar-lhe a devida consideração, deixando assim de 
colocá-lo na colisão de, ou resignar o bispado, ou consentir 
no exercício, em desvantagem da Igreja e da sociedade, a um 
indivíduo que em sua consciência julga menos digno disso." 

Propõe ao ministro algumas medidas para o melhoramento do clero. 
Sugere em primeiro lugar que se volte a adotar a prática de constituir 
património para os indivíduos que devem ascender ao estado sacerdotal. 

A medida reduzirá o número de padres, mas "entendo 
que o número dos sacerdotes deve estar em proporção às 
necessidades da Igreja e do Estado; nem deve aumentar, por. 
que se se aumentar sem meios de subsistência, necessaria· 
mente o clero tem de amesquinhar-se; nem de diminuir-se, 
porque então as necessidades da Igreja não serão satisfeitas." 

Insiste a seguir na necessidade de se aumentar a idade exigida para 
a ordenação. 

Antes eram exigidos 25 anos. Agora ordenam-se moços 
com 23 anos: "Vós conheceis bem, senhores, o grave perigo 
que daqui resulta, os inconvenientes que podem provir de 
se ordenar um moço, até então subordinado pela disciplina 
paterna, habituado a seus preceitos, dominado pela sua in. 
fluência, e que ainda não tem podido mostrar verdadeira. 
mente qual a sua índole; se atendermos principalmente que 
isto se dá ainda no começo da efervescência das paixões, ve. 
remos que há muito perigo em de repente libertá-lo do poder 
pátrio para o lançar em uma classe sobre a qual todos têm 
os olhos atentos (apoiados) , classe para a qual não há mi· 
sericórdial" É possível ao Governo interferir nesse assunto 
por que "em algumas províncias (a minha é uma delas), quan. 
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do se tem de ordenar algum moço solicita-se do Exmo. Sr. 
ministro da Justiça ou do Império o consentimento, que é 
dado em um aviso. 

Sei que a minha província, querendo imitar a outras 
do Império, que por uma resolução da Assembléia provincial 
ficaram livres de pedir esse consentimento, fez uma lei neste 
sentido, que o presidente não quis sancionar, por que enten-
deu que ia chocar com direitos do Governo Geral; pelo que 
os ordenados da Província da Paraíba, e creio que de mais 
alguma outra, ainda hoje solicitam do Governo Imperial um 
consentimento que é dado em um aviso. 

Acho isto muito justo, porque o Governo deve velar no 
número dos indivíduos que se dedicam àquele estado, a fim 
de que ele não cresça extraordinariamente, e assim deve o 
Governo exigir que lhe impetrem uma licença. Mas se para 
essas ordenações é mister o consentimento do Governo, se 
até hoje a Santa Sé não impugnou essa prática, e enquanto 
a mim não pode impugnar, entendo que o Governo pode 
exigir para dar este consentimento certas condições sem a 
menor ofensa dos direitos da Igreja; pode impor a idade 
como uma das condições, além de outras muitas que o bom· 
senso do Governo ditar. " 

Passa a se referir ao discurso do nobre deputado pelo Maranhão 

"a respeito do ensino que ele queria para o clero." 

Sem defender um monopólio clerical do ensino, não pode entender 
a veemência com que foi atacado o nobre deputado: 

"Nós vivemo;) nessa mesma sociedade, a tranqüilidade 
dela nos interessa, a verdade dos princípios nos convém; nós 
nem somos revolucionários, nem também somos regressistas. 
Não quero o exclusivismo, repito, porque sou inimigo de 
tudo que é exclusivismo, não quero que o indivíduo, só por-
que é sacerdote, tenha o direito de ensinar; mas também não 
quero que se diga; porque é sacerdote é suspeito, porque é 
sacerdote o seu ensino é prejudicial! [ ...]" 

Volta-se enfim para negócios temporais. Pede a suspensão do impos-
to d~ 23 sobre a exportação que pesa demais sobre as províncias do 
nordeste mal refeitas da epidemia. Não crê na colonização para estas 
províncias, que seriam melhor atendidas com a possibilidade de aquisi. 
ção, a crédito, de maquinaria agrícola. 

28 de julho de 1856, t. III, p. 371-376. 
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N.&C. 

Toda a arenga do Pe. Lindolfo vinha a propósito de dois artigos 
aditivos ao orçamento da despesa: "um tendente a aumentar as côn-
gruas do arcebispo metropolitano e dos bispos e outro aumentando os 
vencimentos dos cônegos das diferentes Sés do Império". 

O deputado a quem o Pe. Correia das Neves pretende refutar era 
Sayão Lobato que na sessão de 12 de junho atacara a tese da indepen-
dência dos poderes espiritual e temporal, com o argumento que a tese 
encobria a intenção de fazer do poder espiritual um poder político. O 
discurso vivamente aplaudido recebera apenas um veemente não apoiado 
do Pe. Pinto de Campos (Anais, III, 18lss). 

O deputado por Minas a que se refere é Melo Franco; o deputado 
pelo Maranhão era Mendes de Almeida que fizera brilhante defesa da 
educação católica. O cônego nomeado era o Cônego Roussin (ver 56/9). 
Tudo leva a crer que o bispo, D. Antônio Viçoso, estava agindo ex 
informata conscientia, procedimento que o próprio Pe. Correia das Ne-
ves haverá de atacar com veemência no caso do bispo do Rio Grande do 
Sul. Por outro lado, observe-se que era tal a dependência da Igreja com 
relação ao Estado, que o Pe. Correia das Neves acha perfeitamente na-
tural reconhecer ao Governo um direito de definir as condições para a 
entrada de qualquer jovem num seminário. 

56/13 FRANCISCO DOMINGUES DA SILVA 

Assina, com muitos outros deputados, o artigo aditivo apresentado 
pelo barão de Mauá: 

"Art. único. Durante dez anos contados do 19 de ja-
neiro próximo futuro cm diante, o Governo auxiliará a im-
perial companhia de navegação a vapor e estrada de ferro de 
Petrópolis com a quantia necessária para que a mesma com-
panhia possa dividir anualmente aos seus acionistas 73, con-
tanto que o Governo não concorra em caso algum com mais 
de 53 sobre o capital efetivamente realizado." 

"§ JQ O capital que a companhia poderá empregar, in-
cluindo a quantia já despendida, e o que for preciso para le-
var a efeito um plano inclinado, que comunique a estação 
da raiz da serra com a do alto, não poderá exceder de três 
mil contos. 

"§ 29 Quando a renda líquida da companhia exceder a 
73 ao ano, o excesso será exclusivamente aplicado ao paga-
mento de qualquer soma que o Governo tiver previamente 
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adiantado para completar o dividendo de que trata este ar-
tigo. 

"§ 3.0 O Governo deverá fiscalizar a marcha e atos des-
ta companhia em todos os seus detalhes, enquanto durar a 
concessão e favor, que lhe são outorgados, ficando livre à 
companhia indenizar o Governo, mesmo antes de findarem 
os dez anos, de qualquer soma que tenha recebido, cessando 
nesse caso a ingerência especial do mesmo Governo." 

8 de agosto de 1856, t. IV, p. 109. 

N.&C. 

Entre os signatários figuram também o Cônego Feliciano José Leal 
e o Pe. Correia das Neves. O artigo é aprovado (Anais, IV, 114). O barão 
de Mauá, respondendo às objeções do presidente do Conselho, marquês 
do Paraná, observa que pela serra de Petrópolis "já transitam milhões 
de arrobas" (Anais, IV, 150). 

56/14 LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES 

[... ] "Nenhum de ri.ós desconhece a crise ameaçadora que 
sobre nós pende, todos nós reconhecemos a grande necessida-
de que nos insta pelos mais heróicos remédios para sanar es-
sa crise, para arredar de nós esse futuro, que se antolha amea-
çador." Alguns vêem a salvação numa colonização em massa. 
Outros a julgam inútil e prejudicial. Os políticos entre nós 
tendem a extremar suas posições, e "não reconhecem ou não 
procuram reconhecer o termo médio; onde sempre se encontra 
a verdade, onde sempre se acha a ação benéfica, onde sempre 
existe o remédio para os males que se têm em vista remediar." 

Manifesta sua dúvida a respeito do projeto: Teme negar os recursos 
que o Governo pede para a colonização; mas teme também que sendo 
estes mal empregados, se esgotem as possibilidades de recuperação do 
país. Estranha que o ministro do Império não tenha podido explicar 
como será empregada a verba pedida . 

Sem ter um plano de aplicação, "o Governo tem de ver-se 
colocado em sérios embaraços, embaraços criados pelos seus ami-
gos, que de todas as partes hão de formigar, exigindo cada um 
deles, a título de socorros à colonização e à agricultura, aqui-
lo que cada um entender, e conforme a maneira por que en-



tender de conveniência à sua província, de conveniência à sua 
localidade. Ora, colocado o Governo nesses sérios embaraços, 
não sei se terá a coragem precisa para conservar o termo mé-
dio, para seguir os ditames aconselhados pela prudência; tan-
to mais receio isto quanto reconheço que no sistema constitu-
cional o Governo necessita das maiorias, necessita do concurso 
de amigos, e para adquirir essas maiorias que devem sustentá-
lo tem necessidade de satisfazer os interesses mais ou menos 
dissimulados, mais ou menos acobertados com o disfarce do in-
teresse público.'' 

Desenvolve longa e retoricamente a idéia dos riscos do funcionalismo 
parasitário e retoma o tema da colonização. 

"Minha apreensão de ver talvez desencaminhados os dinhei-
ros públicos em proveito de indivíduos particulares cresceu 
quando ouvi dizer que o Governo deveria criar hotéis para 
receber esses estrangeiros, que o Governo deveria dar-lhes con-
dução muito barata para os diferentes lugares do interior do 
país para onde eles se tivessem de dirigir; quando ouvi a um 
nobre amigo dizer-me particularmente que o Governo teria de 
fazer estradas, vias de comunicação dos diferentes núcleos de 
colonização para os melhores mercados do país." No entanto, 
ainda não nos lembraram de fazer o mesmo em favor dos bra-
sileiros. "Não nos lembramos tampouco de observar que mui-
tíssimos brasileiros sem terem um torrão de terreno onde 
plantem, onde façam uma casa para habitarem com seguran-
ça e comodidade, de atendermos a que a dúvida e a incerteza 
em que vivem aqueles pobres homens, de que se não poderão 
conservar por muito tempo naquele torrão, porque de um 
momento para o outro podem ser expelidos dele, e obrigados 
a todos os inconvenientes da vida errante, e queremos, se-
nhores, dar terras, queremos dar todos os cômodos às pcs:O<!S 
que vêm de fora, e que mandamos buscar." 

Não é contra a colonização, mas acha que devemos cuidar primeiro dos 
brasileiros. 

Tanto mais quanto, os estrangeiros chegando aqui e não 
encontrando as comodidades prometidas "terão de dizer muito 
mal do estado do nosso país." Por outro lado, onde colocar 
os colonos? Nas zonas litorâneas? Pois aí eles e muitos brasi-
leiros acorrem espontaneamente. Nas terras do interior? Mas 
para elas não há vias de comunicação: "Eis por que eu qui-
sera antes que nós tivéssemos preparado tais terrenos, tivés-
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semos providenciado sobre as vias de comunicação, tivésse-
mos disposto nos lugares mais próprios para colonização todas 
as comodidades demandadas pela indústria, para então pro-
movermos neles povoações. Defende-se a colonização como 
meio de favorecer a agricultura . O grande problema dos agri-
cultores não é a falta de braços, mas a falta de maquinaria 
moderna, de conhecimentos científicos: "Quereis auxiliar a 
lavoura? Pois muito bem; o que é que tendes feito em favor 
dela? Já a dotastes de uma escola normal? Já disseminastes 
as luzes e conhecimentos práticos entre nossos agricultores? 
Já lhes mostrastes as vantagens do emprego de máquinas? Já 
lhes fizestes conhecer essas máquinas? Nada disto tendes fei-
to, e quereis votar 6. 000: 000$ para colonização; mas uma co-
lonização indeterminada, sem saberdes como há de ser feita, 
como deve ser distribuída pelo país. Quem sabe quais sejam 
as províncias que mais se pretende favorecer com essa coloni-
zação? Sobre mim e outros deputados do norte pende a apre-
ensão muito séria de que muito pequena parte desses .... 
6.000:000$ será empregada em proveito do norte" (apoiados). 
Podem acusar-me de despertar rivalidades, que não existem, 
entre brasileiros e estrangeiros. Longe de mim essa intenção. 

Refere-se depois às complicações que poderão ser criados pela di-
versidade das religiões dos colonos. 

A Constituição determina a tolerância, mas essa, na prá-
tica, nem sempre é observada. Espero maiores esclarecimen-
tos sobre o tema, para poder votar conscientemente. 

14 de agosto de 1856, t. IV, p. 172-176. 

N.&C. 

Tratava-se da discussão do projeto n.0 75, relativo ao crédito ele 
6.000: 000$000 destinados à colonização. O Pe. Correia das Neves des-
conhecia a força exemplar da imigração colonizadora. Mas via justo 
alguns aspectos do problema; que a imigração iria de fato beneficiar o 
sul do país e pouco ou nada o nordeste; que pouco ou nada se fazia 
em favor do pequeno agricultor brasileiro. No fundo, estava em jogo o 
dilema implícito: a imigração como fator de desenvolvimento; ou desen-
volvimento como fator de imigração. O Pe. Correia das Neyes é um an-
tecipador defendendo o segundo membro do dilema. Começaria na épo-
ca o surto imigratório que daria ao Brasil um saldo de mais de 3 mi-
lhões de imigrantes, dos quais mais de 50% se fixaram em São Paulo. 
O projeto é aprovado na sessão de 18 ele agosto (Anais, IV, 203). 
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FRANCISCO DOMINGUES DA SILVA56/15 

Apre<;enta o artigo aditivo ao orçamento: 

"Conceda-se uma loteria a favor da matriz de Uberaba e 
outra a favor da matriz de Araxá." 

18 de agosto de 1856, t. IV, p. 202. 
N.&C. 

Ao apagar das luzes, multiplicam-se os pedidos de loterias, inclusive 
um pedido de "10 loterias em benefício da Associação de S. Vicente de 
Paulo instalada nesta Corte a 19 de julho de 1854" (Anais, IV, 203). A 
i.a loteria é aprovada na sessão de 22 de agosto (Anais, IV, 250). 

56/16 FELICIANO JOSÉ LEAL 

Apresenta projeto que é julgado objeto de deliberação e vai a im-
primir: 

"Art. 19 É criada na Província de Goiás mais uma pro-
víncia. com a denominação de província de Tocantins, a qual 
será composta dos municípios de Cavalcante, Arraias, S. Do-
mingos, Conceição, Palma, Natividade, Flores, Porto Imperial, 
e Boa Vista do Tocantins. 

"Art. 2.0 A vila do Porto Imperial é elevada à categoria 
de cidade, e será a capital da nova província. 

"Art. 39 A Assembléia Legislativa da nova província se-
rá composta de vinte membros. 

"Art. 4.0 A nova província dará dois deputados à As-
sembléia Geral. 

"Art. 5 O Governo é autorizado a criar as repartições 
e expedir os regulamentos necessários e a fazer as despesas 
exigidas para esta criação. " 

22 de agosto de 1856, t. V, p. 246. 

DÉCIMA LEGISLATURA 
(1857-1860) 

A Décima Legislatura é a última legislatura do Império para a qual 
é eleito um número considerável de padres deputados: 13 ao todo en-
tre titulares e suplentes. 

São eleitos pera essa legislatura os seguintes sacerdotes: Pe. An-
tônio Pinto de Mendonça, pelo Ceará, que voltava à Câmara depois 
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de 10 anos de ausência; Pe. Joaquim Pinto de Campos, por Pernam-
buco; Pe. Inácio Marconcles de Oliveira Cabral, por S. Paulo, empos~ 
sado, após muitos debates, só na sessão de 12 de agosto (Anais, III, 5) ; 
por Minas Gerais os Pes. José Felicíssimo do Nascimento, Hermógenes 
Casimiro de Araújo Brunswick e Antônio Felipe de Araújo, que morre 
no início da legislatura, a 23 ele junho de 1857. Vários outros sacerdo: 
tes foram eleitos suplentes: o Pe. José Bevilaqua e o Pe. Raimundo 
Francisco Ribeiro, cuja eleição pelo 49 distrito do Ceará foi objeto de 
longos debates que acabaram, aliás, eliminando o concorrente Tomás 
Pompeu de Sousa Brasil, que já deixara de resto o sacerdócio (Anais, 1, 
385-414); Pe. Inácio Rodrigues Bermudes, suplente pela Província do 
Espírito Santo (Anais, 1, 27); Cônego José Joaquim Pereira da Silva, 
suplente pelo Rio de Janeiro (Anais, 1, 39); Miguel Joaquim de Araújo, 
suplente de Alagoas; e por Minas Gerais, os Pes. José Júlio de Araújo 
Viana (Anais, I, 63); Francisco Guaritá Pitangui (Anais, 1, 111); Cô-
nego José Pedro da Silva Benfica. 

O curioso é porém que devia ser tão apagada a atuação do clero 
na Câmara, que um dos seus membros, o Pe. Joaquim Pinto de Campos 
referindo-se à atuação parlamentar do clero, diz a 10 de julho de 1860: 
"só há aqui dois ou três sacerdotes, e esses mesmos pode sei que na 
eleição seguinte o jacaré os coma [... ]" De fato, afora o Pe. Joaquim 
e o Pe. Miguel Joaquim de Araújo, que em 1860 é chamado de sua 
suplência, os raros sacerdotes que tomam parte no debate o fazem ex-
clusivamente para reivindicar pequenos interesses municipais. O mo-
vimento geral dos trabalhos obedece ao mesmo ritmo rotineiro, distri-
buído entre dois pólos de interesse: a discussão sobre as eleições passadas, 
e o debate sobre o orçamento futuro, para nele inserir as eternas de-
mandas de loterias em favor de obras das igrejas, ou de melhoria dos 
honorários clericais. 

Os trabalhos da Câmara se processam com a habitual lentidão, as 
discussões dos deputados para aprovação dos pl'óprios diplomas se pro-
longam até meados de junho, cobrindo praticamente um volume inteiro 
dos Anais, período em que quase nenhum outro problema foi tratado 
ou resolvido. 

A representação do clero na Câmara é qualitativamente cada vez 
mais modesta. Nenhum dos grandes problemas tratados durante esta 
legislatura recebeu contribuição de algum dos padres deputados, salvo 
através de tímidos e fugazes apartes. 

É certamente a figura do Pe. Joaquim Pinto de Campos que emer-
ge nesta legislatura e enfrenta problemas de interesse nacional, em par-
ticular os concernentes às relações entre a Igreja e o Estado, a propó-
sito do problema do casamento civil, questão que se arras~a até o 
fim do Império e que só seria definitivamente dirimida pela Rep'(i· 
blica. 

A seu lado cresce, ao apagar das luzes, o Pe. Miguel Joaquim de 
Araújo, que, de uma posição francamente anti-regalista, enfrenta com 
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rara coragem as pressões de um Ministério, na sua opinião, pouco es-
crupuloso em relação aos direitos da oposição. Infelizmente não volta· 
ria mais a ser eleito. 

O Pe. Hermógenes Brunswick, que ainda atua nos dois primeiros 
anos da legislatura, apaga-se a partir de 1859. Na sessão preparatória 
de 1 Q de maio de 1860 envia ofício à Câmara, informando que, por in· 
cômodos de saúde, não poderá comparecer às sessões. Morrerá em Mi-
nas em setembro do ano seguinte (Anais, 1860, 1, 5). 

Também Mons. Marcondes só participará da legislatura até 1859. 
Na sessão preparatória de 11 de maio, envia à Câmara ofício idêntico 
ao do Pe. Brunswick. Não tomará mais parte nos trabalhos legislativos. 

SESSÃO DE 1857 

ANTôNIO FELIPE DE ARAúJO 

Assina, com muitos outros deputados, o projeto de resolução: 

"O Governo fica autorizado a garantir um empréstimo até 
doze mil contos, celebrado dentro ou fora do Império, pela 
companhia da estrada de ferro D. Pedro II, em substituição 
à igual emissão em ações, com as seguintes cláusulas: 

l.ª A companhia celebrará, quando mais conveniente 
lhe parecer, o contrato para o empréstimo, e as condições se-
rão tais que o juro e a amortização convencionados não ex-
cedam a 73 do capital. 

2.ª Começará a realizar-se o empréstimo quando o exigi-
rem as necessidades da empresa, e o Governo regulará a emis-
são, ouvindo a administração da companhia. 

3.ª A reforma elas obrigações e da amortização, e o modo 
de dirigir a operação serão regulados pela diretoria com a 
aprovação do Governo." 

1 de junho de 1857, t. I, p. 463. 

N.&:C. 

O pro_jeto é apresentado por Teixeira Júnior, que se diz represen-
tando as deputações do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. En-
tre os signatários aparece também o nome do Pe. Brunswick. Este se-
ria o último ato parlamentar do Pe. Antônio Felipe de Araújo, que 
viria a morrer a 23 do mesmo mês de junho. 
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57/2 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Apoiado, sob pena de sair fora de seu aprisco." 

13 de junho de 1857, t. I, p. 575. 

N.&C. 

Em discussão uma questão relativa aos bens da capela de Itambé, 
assunto que vinha rolando na Câmara havia mais de um ano. Cândido 
Mendes defende a tese de que se devia levar a questão à autoridade 
eclesiástica, a quem compete "fazer comutações de bens com destino a 
obras pias". Baseava-se em sólida doutrina canônica, e observa: "[ ... ] 
não está nas mãos do católico dizer: - aceito tal doutrina, e recuso tais 
e tais; - A Igreja o condenaria. Seria uma semelhante pretensão o Ii-
ne exame em matéria de religião, seria o protestantismo." É aqui que 
entra o aparte de Pinto de Campos, que apóia todo o discurso de 
Cândido Mendes com vários apartes. A questão se encerra na sessão de 
15 de junho, com a aprovação do projeto que dava destinação aos 
bens em favor de casas de caridade de Pernambuco, sem ser ouvida a 
autoridade eclesiástica. 

57/3 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Santa Bárbara! São Jerônimo! (hilaridade prolongada). 
Pois. queria que o ministro mandasse prender o bispo?l" 

25 de junho de 1857, t. II, p. 114. 

N.&C. 

O deputado Joaquim Gomes de Sousa formulava censuras ao ex-mi-
nistro da Justiça, Nabuco de Araújo. Entre estas, critica-lhe a atitude 
no caso do casamento Kerth. Parece tratar-se de uma anulação de casa-
mento concedida pelo bispo. Segundo Gomes de Sousa, o ministro da 
Justiça, como encarregado também dos cultos, deveria ter impedido as 
segundas núpcias: "o casamento, pondo de parte as pretensões da Igre-
ja, é ato civil antes de ser espiritual, e por conseqüência o Sr. ministro 
da Justiça deveria ter posto obstáculo à execução do atentado a que me 
refiro. [... ] Devera mandar prender as pessoas envolvidas nesse negó-
cio." Nabuco, presente ao debate, exclama: "Prender o bispo!" Aqui en-
tra o aparte do Pe. Pinto de Campos que observa em outro aparte: "A 
questão é melindrosa; toda a discussão sobre ela é inconveniente." Al-
guns anos mais tarde, na questão religiosa, não haveria de parecer tão 
espantoso um ministro mandar prender dois bispos! 
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57/4 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta, com os outros membros da Comissão de Negócios Ecle-
siásticos, um parecer sobre o requerimento do deputado Vilela Tavares 
para averiguar 

"se o poder espiritual deve ou não intervir nas criações, divi-
sões e supressões de freguesias. " 

A introdução do parecer se refere à importância de elucidar defini· 
tivamente a questão que tem sido objeto de tantos atritos; 

"sem embargo de ser de primeira intuição a competência do 
poder espiritual em negócios que, por sua natureza, estão den-
tro de sua jurisdição, e que não tornaria necessária uma lei 
especial que a definisse, se o espírito de invasão soubesse ra-
ciocinar, e conter-se nos justos limites da razão e do direito. 
E daí, esses conflitos reiterados que quebram os vínculos de 
aliança que perturbam a boa inteligência, que, no interesse 
do Estado, nunca deveriam ter desaparecido do remanso tran-
qüilo dos dois grandes poderes que regem a sociedade, sob a 
imediata inspeção daquele que tem em suas mãos os destinos 
dos impérios. 

Em tempo nenhum talvez a impiedade, disfarçada sob as 
cores de uma falsa filosofia, conspirou mais assiduamente que 
hoje para humilhar a benéfica influência da Igreja católica 
em presença dos poderes visíveis, ainda mesmo naqueles paí-
ses onde é ela reconhecida aliada íntima e necessária! 

Em tempo nenhum também houve motivos mais pode-
rosos e urgentes que convidassem a ambos os poderes a es-
treitar cada vez mais entre si os laços de perfeita concórdia, 
como no estado atual do mundo, em que todas as sociedades 
se agitam num esforço supremo de reconstrução; em que os mais 
sólidos elementos ele autoridade são chamados a duras pro· 
vações pelos novos fcaros, que no seu esvoaçar desequilibra-
do rejeitam como pior o que existe, para se abraçarem com o 
fantasma sedutor de um otimismo irrealizável e extravagante! 
E no entanto, o mundo não deixa de ser abalado com essas 
tentativas arrojadas, evidentemente superiores às forças da hu-
manidade!" 

O parecer desenvolve a seguir a tese da independência e harmonia 
dos poderes espiritual e temporal, inspirando-se em teorias organicistas 
que começavam a circular: 
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"Ao receberem de Deus o poder que exercem, os príncipes 
temporais e os pastores da Igreja contraíram a grave obriga-
ção de defender, cada um dentro da esfera que lhe fora tra-
çada, a verdade e a justiça; de executar a sua divina vontade, 
de manter a ordem que ele estabelecera e de corresponder por 
tal modo aos benéficos desígnios da Providência, no tocante 
à felicidade dos povos confiados à sua vigilância e solicitude. 

Assim, ainda que as funções dos dois poderes sejam diver-
sas, ainda que as suas jurisdições se refiram a objetos mui 
diferentes, todavia isto não quer dizer que eles sejam contrá-
rios um ao outro mas somente que a sua ação se não confun· 
da, e que se exerça na mais plena liberdade e independência. 

A grande lei que presidiu à organização dos seres indi-
viduais presidiu igualmente à organização do corpo social. 

Na vida humana, o corpo tem a sua independência, assim 
como a alma tem a sua liberdade, a consciência a sua sobera-
nia; mas o homem em seu complexo tem o seu princípio de 
existência numa fonte única que é Deus. 

O corpo social foi criado especialmente para velar na con-
servação dos membros que o compõem; mas, acima das socie-
dades humanas, paira cheio de majestade e poder o Ente Su-
premo, sem cujo aceno não poderiam elas existir. 

O Estado, pois, que não compreendesse esta idéia primor-
dial no código de suas instituições consagraria um ateísmo 
prático, quase tão fatal como a negação da divindade! 

Estes princípios de incontestável evidência se acham gra-
vados na organização social de todos os povos desde os tem-
pos mais remotos; e a sua infração foi quase sempre assinala-
da por manifestações visíveis da indignação celeste." 

Exemplifica a tese com fatos tirados da história do Antigo e Novo 
Testamentos, bem como da história eclesiástica. Apóia-se na autoridade 
de graves escritores e de doutores da Igreja, e passa a denunciar a am-
bigüidade do adágio usual no país; 

"A Igreja está no Estado e não o Estado na Igreja. Es-
te jogo de pálavras contém os erros mais perigosos. A Igreja 
está no Estado! Querer-se-á dizer com isto que existe no Es-
tado um certo número de indivíduos que constituem o corpo 
do clero; que este clero tem pensões, honras, prerrogativas; 
que é ele encarregado do exercício do culto; que este culto 
é reconhecido, e que o Estado provê as suas necessidades! 
Ainda assim, isso não constituiria a Igreja, a qual, como po-
der religioso, tira sua existência da sua própria universali-
dade. 
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O Brasil constitui tanto uma Igreja como a França, a 
Itália, a Espanha, etc.; mas ninguém dirá que há tantas Igre-
jas quantos são os países católicos. A Igreja do Brasil, sepa-
rada do resto da catolicidade, se tornaria cismática ou heréti-
ca; ora, se a Igreja brasileira é uma parte da Igreja univer-
sal, é impossível dizer que ela está no Estado, a menos que 
se não quisesse tomar aqui a Igreja no sentido material, o que 
seria ainda maior absurdo do que a proposição que vamos 
combatendo. Este erro foi destruído por Tertuliano, Orí-
genes e S. Irineu, ainda no começo da Igreja, diziam já ser 
ela mais extensa e universal que o Império Romano. 

O Estado não está na Igreja; entendamo-nos ainda. O Es-
tado não está na Igreja, se se considera isto debaixo do ponto 
de vista de não haver um poder geral chamado Igreja, de que 
o Estado pudesse depender quanto aos seus interesses políti-
cos e temporais. Mas, aceitando o culto católico, o Estado acei-
tou ipso facto o seu dogma sobre a universalidade da Igreja; 
colocou-se, como representante da massa de seus súditos catÓ· 
licos, no grêmio dessa supremacia espiritual e universal. O 
Brasil, portanto, está na Igreja, do mesmo modo que todas 
as nações católicas; e desconhecer este princípio seria renun-
ciar aos laços de unidade, que é um dos principais funda-
mentos de sua religião. 

Assim, em lugar de dizer-se: a Igreja está no Estado, e o 
Estado não está na Igreja, diga-se: a Igreja não está mais 
no Estado do que o Estado na Igreja; ou antes: a Igreja bra-
sileira está no Estado quanto aos seus interesses temporais; 
o Estado está na Igreja universal quanto aos interesses espi-
rituais dos indivíduos. 

Este duplo princípio é o resumo das regras sobre a in-
dependência dos dois poderes. É ou deve ser a base de toda 
a legislação civil e eclesiástica." 

Passa a seguir a examinar, à luz desses princípios, o Direito Cons-
titucional brasileiro, fixando-se especificamente sobre o § IQ do art. 
10 do Ato Adicional, para cuja reta interpretação faz um pequeno en-
saio de Direito Eclesiástico com parado, reportando-se ao caso da França 
e de outros países, inclusive Portugal 

"até mesmo nas calamitosas épocas do pontificado do mar-
quês de Pombal. " 

Termina o parecer apresentando um projeto-de-lei; 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 
Artigo único. A criação, divisão e supressão de fregue-

sias não podem ter lugar sem o mútuo acordo dos poderes 
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temporal e espiri tua!; ficando assim interpretada a disposição 
do§ 1° do art. 10 do Ato Adicional." 

3 de julho de 1857, t. II, p. 167-170. 
N.&C. 

Trata-se de um documento importante assinado também pelos ou-
tros dois membros da Comissão, os Pes. Antônio Pinto de Mendonça e 
Hermógenes Casimiro de Araújo Brunswick. Reflete bem a eclesiologia 
que tirava sua origem do Concílio de Trento. 

57/5 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta, com outros deputados, projeto de resolução: 

"Artigo único. Fica concedido em benefício do estabele-
cimento da estrada de ferro provincial entre a cidade do Re-
cife e Olinda, da qual é concessionário David William Bos-
seman: 

I.0 Isenção dos direitos de importação durante o prazo 
marcado para a construção da estrada, e por mais 10 anos para 
os trilhos, locomotivas, carros, instrumentos, aparelhos, fer-
ramentas, ferro em barra, ou de qualquer obra que se desti-
ne à empresa, carvão-de-pedra ou coque e quaisquer outros 
materiais que forem bona fide indispensáveis para a constru-
ção e trabalhos da referida estrada. 

2.0 Isenção do foro dos terrenos que a estrada tiver de 
ocupar. 

3.0 Isenção do recrutamento e do serviço ativo da Guar-
da Nacional aos empregados no serviço da estrada, na mesma 
condição e com as limitações marcadas no contrato da estra-
da de ferro do Recife a S. Francisco." 

9 de julho de 1857, t. II, p. 232. 
N.&C. 

Entre os signatários, aparece também o nome do Pe. Brunswick. 

57/6 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Com os outros dois membros da Comissão de Negócios Eclesiásticos, 
apresenta projeto de resolução: 

"É aumentado com mais três o número dos juízes da Rela-
ção Eclesiástica do Império: 
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o projeto é precedido ue uma exposição de motivos justificando a 
medida. 

Compete à Relação Eclesiástica, entre outros deveres, pro-
nunciar-se sobre as causas de anulação de matrimônio: "nas 
causas cíveis, a demora pode ter alcance curto; mas nas de 
anulação e dissolução do matrimônio, cada dia que volve é 
um mal para a família, para o casal, para um ou ambos os 
cônjuges, para os filhos, e para a moral pública; é da essên-
cia dessas causas que os litigantes comecem por separar-se, 
daí se segue um depósito, com todos os sabidos transtornos de 
família, e prejuízos às fortunas que não forem mui sólidas, 
e mil conseqüências que é escusado desenvolver. 

Se há causas que devessem ser sumaríssimas e rapidíssi-
mas em sua solução definitiva são justamente essas em que 
o depósito prévio é, não de valores, mas de pessoa e de pes-
soa mulher, mulher esposa e mãe, e como tal (antes de con-
denada) digna de toda a comiseração e simpatia. 

E não obstante, essas causas hoje ao Brasil não são nem 
podem ser julgadas!" A culpa não é dos juízes, mas da refor-
ma do Judiciário que aplicou à Relação Eclesiástica as dispo-
sições previstas para as Relações Cíveis: "Atualmente o refe-
rido tribunal é composto de sete membros, aliás mui distin-
tos; mas, sem descer a pormenores, hasta ponderar que um 
destes juízes preside o tribunal, e qualquer outro que falte, 
como quase sempre acontece, em conseqüência da enfermida-
de tenaz de um deles, deixa de haver sessão!" Com isso os pro-
cessos se acumularam; montes de autos dessa natureza jazem 
dormitando no tribunal da Bahia. Tanto mais que: "É la-
mentável, mas certo, que as causas de anulação de matri-
mônio e de divórcio têm sido nestes últimos tempos mui fre-
qüentes; só na Província do Rio de Janeiro têm elas quadru-
plicado!" A Comissão não pretende solicitar ao Governo a 
criação de outros tribunais de Relação, o que levantaria uma 
delicada questão de competência: "Num Estado em que a base 
da família se regula pela legislação canônica, será dado ao po-
der temporal criar validamente esses tribunais, que, destina-
dos a atar e desatar na terra, têm mais alta representação? 

"Poderia levar-nos longe este quesito, se tratássemos de 
criar; mas oo pensamos em melhorar o que se acha criado." 
Nesta linha de solução: "dois expedientes ocorrem à Comissão, 
ou que se aumente o número dos desembargadores, ou que as 
cousas tornem, como antes da reforma, a serem julgadas por 
três." Ponderando bem a alternativa, a Comissão julgou pre-
judicial "o expediente de aumentar o número de membros 
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do tribunal, para que nunca, por falta de juízes, possa ele 
deixar de funcionar com facilidade." 

15 de julho de 1872, t. II, p. 291. 
N.&C. 

Ficaria o número de desembargadores aumentado para dez, mantida 
a disposição da necessidade de sete desembargadores para o funcionamen-
to do tribunal . 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

O projeto sobre a guarda dos domingos e dias santos foi 
remetido há muito poucos dias às Comissões de Comércio, In-
dústria e Artes e de Negócios Eclesiásticos. Elas meditam 
seriamente sobre a matéria e, resolvidas como se acham a 
tomar uma medida qualquer, não estão por ora ainda pre-
paradas para dar sua opinião. 

Parece que se pretende reduzir a Câmara dos Deputados 
ao Forum romano, donde as leis eram arrancadas aos gritos 
das multidões. Parece que se quer impor às Comissões uma 
decisão. Pois elas declaram muito positivamente que estão 
firmes em dar seu parecer conforme os ditames da sua cons-
ciência e a não receberem sugestões estranhas. 

As Comissões reconhecem que o preceito da guarda do do-
mingo e dias santos deve ser integralmente observado em to· 
dos os países católicos, como o Brasil: "Reconhece também 
que deve ter prudência em assuntos tão melindrosos." 

Cita a respeito Benedito XIV, lembrando St.º Agostinho, sobre a 
necessidade de agir mais pelo ensino e persuasão do que por duras im-
posições. 

"Elas são nesta Casa os órgãos dos grandes interesses do 
país, e não da patriotagem de ninguém. Portanto, em tempo 
oportuno elas darão seu parecer. 

Sua opinião pessoal porém é de que 

para se guardar os domingos e dias c.onsagrados pela Igreja 
ao repouso e às meditações religiosas, é necessário que haja 
uma cessação completa de todos os atos que trazem distração, 
inclusive das "representações teatrais e outros espetáculos 
de igual natureza [ ... ]" (apoiados e não apoiados). 

20 de julho de 1857, t. II, p. 318. 
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57/8 

N.&C. 

Em discussão o projeto n° 52/1856, apresentado por Francisco Bran-
dão. 

"A Assembléia Geral decreta: 

Art. 19 - É proibido conservar abertos nos domingos e dias santifi-
cados quaisquer estabelecimentos comerciais, oficinas e fábricas; exce-
tuam-se: 

§ I.º Aqueles onde se venderem gêneros alimentares de pri-
meira necessidade. 

§ 29 As boticas, cocheiras, e depósitos de carros e objetos fú-
nebres. 

Art. 2º - Os infratores pagarão a multa de 25$000, que lhes será im-
posta pelos meios estabelecidos nas leis em vigor, e o abono, na reinci-
dência." 

O autor do projeto sentiu-se atingido pela insinuação de "patriota-
gem" e protestou. No discurso reproduzido em apêndice dos Anais, 
Brandão queixou-se da falta de moderação que deveria distinguir um 
homem do clero (Anais, III, 270). 

Apresentado à Câmara em 11 de julho de 1856 (Anais, III, 144), vol-
tou o assunto várias vezes à ordem do dia. Na sessão de II de julho de 
1857, foi brilhantemente defendido por Cândido Mendes, com apartes 
do Pe. Pinto de Campos: "É não só um preceito muito recomendado na 
lei antiga, porém o mais conhecido do universo" (Anais, II, 257). 

ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA 

Assina, com muitos outros deputados, entre os quais também o Pe. 
Pinto de Campos, uma emenda aditiva ao orçamento do Ministério da 
Justiça, destinando 776: 176$000 

"aos Bispos, catedrais, Relação Metropolitana, párocos, v1ga-
rios gerais, e provisores elevando-se a côngrua dos párocos, 
vigários gerais, e provisores a 600$000. " 

24 de julho de 1857, t. II, p. 390. 

N. !se C. 

Só passou a emenda igualando as côngruas dos padres de todo o 
Império em 600$000 (Anais II, 448). 
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57/9 JOAQUIM PINTO DE CA'.\fPOS 

"Apoiado, é bom falar logo nos jesuítas." 

2,l de julho de 1857, t. II, p. 394. 

N.&C. 

Alcântara Machado vinha dissertando sobre a necessidade de morali-
zar o clero: "E por que também não devemos nós dar toda a consideração 
ao nosso clero? Por que não levá-lo ao grau de estima, e de respeito a 
que ele tem direito? Creio, Sr. presidente, que se não fossem os Anchie-
tas, os Nóbregas e outros distintos padres, o Brasil estaria ainda en-
volto nas trevas da barbaridade, e que nosso estado atual seria muito dife-
rente." Aqui entra o aparte do Pe. Pinto de Campos, enquanto Al-
cântara Machado continua seu discurso apontando duas funções que 
caberiam ao clero: catequizar e civilizar os índios, que poderiam ser 
bons braços para a lavoura e bons marinheiros; induzir o povo humilde 
ao trabalho pacífico, quando o Brasil sofre de escassez de alimentos. De-
fende assim o aumento das côngruas. O Pe. Pinto de Campos continua 
a apoiar o orador com entusiasmo. 

57/10 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Propõe a suspensão do art. 39 dos artigos aditivos apresentados ao 
orçamento da I'azencla, rela ti vos a sacerdotes estrangeiros. 

17 de agosto de 1857, t. III, p. 42. 

N.&C. 

O art. 3.0 apresentado por Gabriel Rodrigues dos Santos e Luís Pe-
dreira dizia: "nos territórios onde houver, em um raio de dez léguas, 
ao menos três mil colonos, o Governo é autorizado a fazer a despesa com 
contrato de um sacerdote para os mesmos, o qual exercerá seu ministério 
nas colônias, e nelas ensinará as primeiras letras pelo modo que o Go-
verno determinar em regulamentos especiais." Tratava-se de contratar 
pastores protestantes de língua alemã, para as colônias do Rio Grande 
áo Sul. Rodrigues dos Santos justifica longamente seu artigo: "O mi-
nistério desses pastores, senhores, é indispensável, não só porque não se 
podia obter pelos párocos nacionais, porque os colonos nem todos profes-
sam a religi:io do Estado, como porque a diferença de língua torna im-
possível o contato, a comunicação entre os nossos párocos e esses estran-
geiros, de ordinário alemães. Também é certo que a intervenção, a pre-
sença constante do pastor, é um elemento não só de civilização, como 
de ordem (apoiados); os pastores com seus conselhos, que felizmente são 
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muito seguidos pelos estrangeiros, hão de muitas vezes prevenir desa-
venças, prevenir comoções. Sendo eles estipendiados pelo Estado, estão 
na obrigação de responderem ao benefício que recebem com os serviços 
que o Estado tem direito de exigir. "Pelo artigo, o clero protestante cairia 
também no mesmo esquema de dependência em face do Estado. O artigo 
é aprovado, mas o Pe. Pinto de Campos e mais cinco deputados fazem 
declaração de voto contrário (Anais, III, 142). 

57 /ll JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta emenda aditiva ao orçamento da Fazenda: 

"O ordenado dos professores de Liturgia dos seminários 
do Império será igualado ao dos outros professores dos mes-
mos seminários. " 

17 de agosto de 1857, t. III, p. 43. 
N.&C. 

O ordenado de um professor de Liturgia é objeto de um projeto da 
Câmara assinado por 41 deputados! O projeto é julgado objeto de deli-
beração e mandado imprimir na sessão de 8 de junho de 1858 (Anais 
II, 71). 

57/12 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Pois os que promovem e dirigem as procissões são caro-
las? Não será melhor qualificá-los de cristãos devotos? 

O Sr. Alexandre de Siqueira: - Emprego o termo na 
sua significação clássica - a de cristãos amigos e freqüentadores 
das solenidades religiosas - a acepção portanto é sinônimo de 
devotos. 

O S1·. Pinto de Campos: - Bem, mas por segurança vou 
protestando contra a acepção da palavra carola, que se dá 
hoje a todos os que rezam, assim como se <lá o nome de ultra-
montano a todos aqueles que sustentam a verdadeira doutrina 
da Igreja." 

25 de agosto de 1857, t. III, p. 11 O. 
N.&C. 

Alexandre Siqueira discursava sobre a Guarda Nacional e não via ra-
zão para fazê-la acompanhar "quantas procissões os carolas se lembram de 
fazer percorrer as ruas desta capital. "Aqui entra o aparte do Pe. Pinto 
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58/1 

de Campos. Alexandre Siqueira dá uma satisfação, disposto a retirar o 
termo caso seja ofensivo aos devotos. 

SESSÃO DE 1858 

RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO 

Como membro da Comissão de Negócios Eclesiásticos, assina, com os 
outros dois membros, parecer concedendo 

"ao vigário Francisco Jorge de Sousa três anos e meio de li-
cença para estar ausente de sua freguesia, freqüentando a fa,. 
culdade de Direito de Recife, com vencimento da respectiva 
côngrua." 

18 de maio de 1858, t. I, p. 40. 
N.&C. 

O parecer é precedido de uma exposição de motivos. O requerente, 
vigário da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de So-
bral, já estava matriculado no 29 ano da referida faculdade, e tinha sa-
cerdote idôneo como coadjutor para assumir os encargos paroquiais, e 
contava com a aprovação do seu prelado para realizar o objetivo "justo e 
louvável" a que se propunha. Assina também o parecer o Pe. Pinto 
de Campos e o deputado Dutra da Rocha. Não era comum que um leigo 
fizesse parte da Comissão de Negócios Eclesiásticos. O projeto é apro-
Vé.1do na sessão de 7 de junho (Anais, II, 60). 

'l8/2 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Concorda em que seja ouvido o ministro da Justiça a respeito do 
projeto, mas lembra que o assunto é importante e urgente e que todos 
conhecem o estado de desorganização em que se encontra a Relação Ecle-
siástica da Bahia. 

Requer que o projeto seja logo enviado ao ministro da Justiça, para 
que ele dê sua opinião a respeito, sem demora. 

20 de maio de 1858, t. I, p. 59. 

N.&C. 

O projeto, em segunda discussão, tinha a seguinte redação: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 
Artigo único: É aumentado com mais três o número dos juízes da 

Relação Eclesiástica do Império. Paço da Câmara, 15 de julho de 1857. 
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Pinto de Mendonça, Pinto de Campos, Hermógenes Casimiro de Araújo 
Brunswick." 

Posto em votação, o requerimento de Pinto de Campos foi rejei-
tado. É aceito o adiamento por oito dias proposto pelo deputado Cunha 
Paranaguá. 

Funcionava na Bahia um tribunal de segunda instância chamado 
Relação Eclesiástica. Dela havia apelação para o Supremo Tribunal de 
Justiça, desde que não se tratasse de assunto "puramente espiritual"_ 
Foi criado pelo arcebispo D. Gaspar Barata, em 30 de novembro de 
1677. O aviso n° 504, de 10 de outubro de 1837, dispensara os desem-
bargadores supranumerários. 

58/3 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

A Comissão de Negócios Eclesiásticos, da qual faz parte, julgou bom, 
em sua generalidade, o projeto de aumento dos juízes da Relação Ecle-
siástica. Logo que a Comissão o apresentou, sabia que ele não satisfa-
zia às lacunas que existem na atual organização da Relação, mas, de-
sejando atender às necessidades mais urgentes deste tribunal, julgou que, 
pedindo pouco, esse pouco lhe seria concedido. Entretanto, desde que se 
apresentou uma resolução fundada em bases largas e vantajosas, a Co-
missão se apressa em aceitá-la. 

Aliás, "o projeto está de acordo com as idéias que o Sr. ar-
cebispo expendeu aqui na Câmara." 

8 de junho 1858, t. II, P- 72. 
N.&C. 

"As bases mais largas" foram oferecidas por um projeto substitutivo 
de Vilela Tavares, que, entre outras mudanças, propunha aumentar para 
11 o número dos desembargadores da Relação Metropolitana do Impé· 
rio. O Pe. Pinto de Campos luta contra novo adiamento da discussão, 
mas este é aprovado até que seja impresso o projeto substitutivo. Era 
então arcebispo da Bahia D. Romualdo Antônio de Seixas, marquês 
de Santa Cruz. 

Em defesa do artigo 2.0 do projeto, Alexandre de Siqueira atribui 
ao Concílio de Trento a afirmação: "Oportet episcopum doctorem esse" 
que o Pe. Pinto de Campos diz ser texto de São Paulo! 

58/4 INACIO MARCONDES DE OLIVEIRA CABRAL 

Assina, com muitos outros deputados, o projeto de resolução: 

"O Governo fica autorizado a proporcionar à Companhia 
de Comércio e Navegação do Mucuri os meios de obter por 
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empréstimo contraído dentro ou fora do país um capital adi-
cional nunca excedente de 1. 200:000$000, garantindo os res-
pectivos juros e amortização que não excedam 73 anualmen-
te." 

20 de julho de 1858, t. III, p. 195. 

N.&C. 

O projeto, que entrava em 3.ª discussão, foi objeto de longos de-
bates. A companhia, cujo diretor, autor do requerimento, era Teófilo 
Benedito Ottoni (Anais, II, 33), propunha-se abrir estradas e utilizar a 
navegação fluvial do Jequitinhonha, mas o empréstimo parecia alto de-
mais a vários deputados. 

58/5 JOSÉ FELICfSSIMO DO NASCIMENTO 

Apresenta, com outros deputados, artigo aditivo ao orçamento do 
Império, destinando 

"IOO. 000$000 para abertura de uma estrada que, partindo do 
ponto em que o rio doce não se presta à navegação na Pro. 
víncia do Espírito Santo, se dirija à cidade de Itabira, na 
Província de Minas Gerais." 

21 de julho de 1858, t. III, p. 221. 
N.&C. 

O artigo aditivo é aprovado na sessão de 27 de julho (Anais, III, 
289). 

58/6 RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO 

Apresenta, com outros deputados, artigo aditivo ao orçamento do 
Império, destinando 

"50:000$000 para abertura de uma estrada que, partindo da 
vila de Boa Vista, na Província de Pernambuco, vá terminar 
na cidade do Crato, da Província do Ceará". 

21 de julho de 1858, t. III, p. 221. 
N.&C. 

O artigo aditivo é aprovado na sessão de 27 de julho (Anais, III, 
289). 
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58/7 RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO 

Apresenta, com outros deputados, artigo aditivo ao orçamento ão 
Império, destinando: 

"50:000$000 para se dar começo à construção de um açude no 
rio Jaguaribe, da cidade do Ceará, no lugar chamado Passa-
gem das Pedras." 

24 de julho de 1858, t. III, p. 258. 

N.&C. 

O artigo é aprovado na sessão de 27 de julho. 

58/8 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Na sessão passada, "o nobre deputado pelo Maranhão, o 
Sr. Viriato, pediu a palavra e instigou as Comissões de Ne-
gócios Eclesiásticos e de Justiça Civil a que dessem quanto 
antes o seu parecer sobre a proposta do Governo relativamente 
a casamentos mistos, pois que dessa demora resultava que a 
opinião pública se fosse agitando pelo órgão de um jornal re· 
ligioso que ultimamente apareceu, jornal que, disse o nobre 
deputado, era alimentado pelos monges beneditinos." 

Admira-se que o deputado não tenha protestado contra certos jor-
nais que, em diversas épocas, atacaram a Monarquia e suas instituições, 
por conseguinte a ordem pública e que venha hoje chamar a atenção do 
país sobre um jornalzinho que nada pode ter de ofensivo ou prejudicial. 
Nega que o jornal seja sustentado pelos beneditinos: 

"Assinam-no, como assinam alguns dos jornais q11e se 
publicam no país, sem que disso se lhes possa fazer carga 
(apoiados). 

O Sr. Viriato: - O que não quero é que na Améric.1 se 
inoculem idéias ultramontanas. 

O Sr. Pinto de Campos (com energia): - O nobre depu-
tado me define o que sejam idéias ultramontanas? 

O Sr. Viriato: - Não é esta a ocasião. 
O Sr. Pinto de Campos: - Neste caso me permitirá que 

deixe sem resposta o seu aparte. 
O Sr. Viriato: - Idéias ultramontanas são as do nobre 

deputado. 
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O Sr. Pinto de Campos: - Tenho muito prazer em sus-
tentá-las" (apoiados) . 

A Comissão de Negócios Eclesiásticos tem se demorado 
a dar o parecer sobre o casamento misto porque se ocupa 
seriamente da proposta e a estuda cuidadosamente. 

16 de agosto de 1858, t. IV, p. 129. 

N.&C. 

Corria um boato nesta época que os monges beneditinos sustentavam 
esta folha chamada O Popular. O fato é posto em dúvida na Câmara, 
aliás pelo próprio deputado Viriato Bandeira Duarte, o qual não acre-
ditava no que o povo dizia "porque não julgava tão ousados esses ho-
mens [os frades] que se apresentassem em campo pregando a resistência 
contra as ordens legais do Governo, contra as leis que saíssem da Câ-
mara; não os julgava homens tão faltos de juízo prudencial que concor-
ressem direta ou indiretamente para semelhantes publicações". 

A questão do projeto sobre os casamentos mistos daria lugar a outro 
episódio na sessão de 30 de agosto. O Pe. Pinto de Campos reunira os 
membros das Comissões de Negócios Eclesiásticos e Justiça Civil para 
ler-lhes um trabalho que preparara a respeito. O trabalho aparece pu-
blicado no jornal do Comércio no mesmo dia 30 de agosto, com a 
afirmação de que os membros da Comissão tinham concordado com o 
texto. Vários deles, presentes à sessão do mesmo dia, protestam contra 
a afirmação, especialmente Luís Antônio Barbosa e Ferreira de Aguiar. 
O Pe. Pinto de Campos não estava presente à sessão. Tomam-lhe a de. 
Eesa os deputados Dutra da Rocha e Cândido Mendes. 

~8/9 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Com muitos outros deputados, apresenta projeto de resolução; 

"Fica o Governo autorizado a contratar a confecção de 
um Código Civil com o autor dos trabalhos já feitos por 
ordem do mesmo Governo, ou com outra pessoa, como lhe 
parecer mais conveniente, estabelecendo o mesmo Governo 
no contrato que fizer a retribuição ou recompensa correspon-
dente à importância do trabalho. 

28 de agosto de 1858, t. IV, p. 250. 

N.&:C. 

O "autor dos trabalhos já feitos" era Augusto Teixeira de Freitas, 
já autor da Consolidação do Direito Civil em 1858. 
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O maior jurista brasileiro, Lacerda de Almeida, considera-o "genial". 
Foi precursor de várias doutrinas. Influiu consideravelmente no Código 
Civil Argentino. 

Não chegou a fazer o brasileiro. O Governo se alarmou com algu-
mas de suas propostas e cancelou o contrato. 

O Código só saiu na República, entrando em vigor só em 1917 (ª1). 

58/10 INÁCIO MARCONDES DE OLIVEIRA CABRAL 

Com muitos outros deputados, apresenta projeto de resolução: 

"Art. I.° Fica o Governo autorizado a despender desde 
já a quantia de 200.000$000 com a criação de uma fazenda 
normal especial e exclusivamente destinada: 

§ 1.0 Ao melhoramento e aperfeiçoamento das raças de 
animais domésticos indígenas, promovendo a adoção dos mé-
todos profissionais empregados em estabelecimentos desta or-
dem, e com exclusão por enquanto do cruzamento com raças 
estrangeiras. 

§ 2.0 Ao aperfeiçoamento da cultura forrageira no pais. 
§ 3.0 A introdução de culturas novas suscetíveis de acli-

matação no Brasil e ligadas à indústria agrícola do país. 
Art. 2.0 As províncias poderão mandar as pessoas que 

entenderem convenientes estudar no estabelecimento debaixo 
da inspeção do diretor os processos adotados acompanhando 
os trabalhos em execução. 

Art. 3.0 O ministro do Império apresentará ao Corpo 
Legislativo logo após a abertura da próxima sessão, para 
serem aprovados, os regulamentos relativos à administração 
do estabelecimento, às condições de admissão e sustento das 
pessoas que nela vierem estudar as regras que devem presi-
dir aos trabalhos. 

Art. 4.0 O mesmo ministro, no seu relatório à Assem-
bléia Geral, dará conta anualmente do estado do estabeleci-
mento, dos seus trabalhos e dos melhoramentos que for ope-
rando na indústria agrícola do país. " 

3 de setembro de 1858, t. V, p. 32. 

(81) LACERDA DE ALMEIDA: O Código e sua codificação. Fac. de Direito da 
Univ. do RJ. Livro do Centendrio dos Cursos Jurídicos. Rio de Janeiro, 1928, vol. I, 
p. 157. 
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N.&C. 

Parece tratar-se de uma iniciativa visando à cnaçao do que hoje 
se chamaria uma Escola de Agronomia. Entre os signatários, aparecem 
os nomes dos Pes. Raimundo Francisco Ribeiro, Pinto de Campos e 
Mons. Felicíssimo. 

58/11 JOSÉ FELICfSSIMO DO NASCIMENTO 

Com muitos outros deputados, apresenta projeto de resolução: 

"Ficam desde já criadas Relações nas Províncias do Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, compreendendo-se naquela 
toda província, e nesta as Províncias de Minas e Goiás, fi. 
cando o Governo autorizado a fazer as despesas necessárias com 
o seu pessoal . " 

3 de setembro de 1858, t. V, p. 33. 

N.&C. 

A questão da cnaçao da Relação em Minas Gerais fora levantada 
pelo Pe. josé Antônio Marinho em legislatura anterior. A lei de 6 de 
agosto de 1873 criará sete Relações: Pará, Ceará, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Goiás. Já existiam quatro: uma na Corte e as 
outras na Bahia, Maranhão e Pernambuco. 

58/12 JOSÉ FELICfSSIMO DO NASCIMENTO 

Com quatro outros deputados, apresenta projeto de resolução: 

"Art. 1.0 O Governo fica autorizado a conceder um prê-
mio de 8:000$000 a quem apresentar o livro mais acomodado 
à compreensão elos lavradores, no qual se indiquem os prin-
cipais defeitos da nossa lavoura, e se proponham os meios 
mais eficazes para os corrigir. 

Art. 2.0 O Governo fica igualmente autorizado a arren-
dar por ensaio o Jardim Botânico, com escravos e todas as 
suas pentenças, a quem se comprometer a conservar e melho-
rar o seu estado mediante uma quantia que não exceda à 
quota que se decretou para o referido estabelecimento no 
último orçamento. " 

3 de setembro de 1858, t. V, p. 35. 
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19/1 

SESSÃO DE 1859 

MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Combate o adiamento, que 

"tem par fim protelar até ao infinito e, desta maneira, dar 
uma morte lenta e pausada aos projetos e medidas que o 
Corpo Legislativo tem em vista realizar". A Câmara tem 
sido pródiga em conceder licença a toda sorte de empregados 
públicos "para viajarem na Europa, a alguns até para se irem 
recrear, e a outros para tratarem de sua saúde". No entanto, 
manifesta "uma oposição acintosa e sistemática quando se 
trata de conceder um ou outro pequeno favor, uma ou outra 
licença a um ou outro sacerdote, empregado também, que pre-
tende ir à Europa para estudar". Atitude incoerente portan-
to da Câmara, que, por outro lado, censura o clero, "taxan-
do-o de ignorante e até mesmo de desmoralizado", e não dan-
do os meios para que ele se instrua. 

Cita o caso da lei que há quatro anos criara a faculdade de Teolo-
gia e Cânones e até hoje nada foi feito para essa execução: 

"Nós vimos que há bem poucos dias nesta Casa se vo-
taram projetos-de-lei acompanhados de uma série de artigos 
aditivos- dispensando nas leis de amortização, e concedendo 
cartas de naturalização a todo e qualquer estrangeiro aven-
tureiro que vem ao nosso país especular com empregos públi-
cos, e que quase sempre os obtém com detrimento e prejuízo 
dos brasileiros natos (apoiados) . Esses projetos e artigos adi-
tivos passaram sem o menor exame, sem a mais pequena re-
flexão, sem que sobre eles se proferisse qualquer discurso; 
mas agora, que apenas se trata de conceder ao clero um pe-
queno favor, à classe eclesiástica, aliás tão desvalida, logo o 
nobre deputado pela Província de Pernambuco, que me tem 
honrado com os seus apartes, levanta-se para impugná-lo com 
todas as suas forças!" 

O adiamento pedido para ouvir antes o bispo diocesano 
é desnecessário. Este será certamente ouvido, inclusive para a 
designação de coadjutor. Mas a questão prévia é saber se a 
Câmara aprova a concessão da côngrua, de vez que os pá-
rocQS são funcionários públicos. Dizem não haver razão para 
estudos no exterior, de vez que os nossos seminários estão 
bem regularizados: "No meu tempo não havia senão os se-
guintes estudos; era o curso teológico dividido em três anos, 
e só se ensinava teologia histórica contendo a história sagra-
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59/2 

<la e eclesiástica, teologia moral e teologia dogmática. Serão 
suficientes estes conhecimentos para um sacerdote? Não o 
creio. O que quero concluir daqui é que esse estado de igno-
rância do clero não pode ser atribuído a ele, pois que não 
pode ser responsável por um fato que não é seu, e sim aos 
que, podendo remediar o mal, não o têm querido fazer'' 
(apoiados) . 

Termina com um apelo: 

"Melhorai a sorte do clero brasileiro, e vós tereis um cle-
ro bem morigerado e instruído; melhorai a sorte do clero 
brasileiro, e vós tereis certamente um clero digno de desem-
penhar a alta e divina missão que lhe é confiada. Podeis 
consegui-lo adotando medidas que, como esta, tendem a con-
ceder-lhe um ou outro pequeno favor" (apoiados. Muito bem). 

30 de maio de 1859, t. I, p. 117-118. 

N.&C. 

O Pe. Miguel Joaquim de Araújo tomara assento na sessão de 28 
de abril, como suplente pela Paraíba, do deputado Silvério Fernandes 
de Araújo Jorge. Na sessão de 30 de maio, estava estreando na Câmara 
e pede a benevolência do presidente "para com este humilde deputado 
que além de calouro, e nimiamente acanhado, e que está sendo interrom-
pido pela primeira vez que tem a subida honra de falar nesta Casa". 
Aliás a coragem de algumas de suas afirmações não dão idéia de muito 
acanhamento. Estava em discussão o projeto n.0 119, do ano anterior, 
concedendo "licença aos Pes. Domingos Pereira de Oliveira e Manuel 
do Rego Medeiros para estudarem, aquele, Direito nas faculdades do 
Império, e este, Cânones em Roma". Fora pedido adiamento da dis. 
cussão, para que fosse ouvido o bispo diocesano. É contra esse pedido 
que argumenta o Pe. Araújo. O deputado pernambucano que se opu-
nha ao projeto era Paes Barreto que volta a defender sua posição sob 
a.partes do Pe. Araújo. 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Referindo-se ao projeto n.O 119/1858, que concede licença aos Pes. 
Domingos Pereira de Oliveira e Manuel do Rego Medeiros para estu-
darem, aquele, Direito nas faculdades do Império e este, Cânones em 
Roma, diz tratar-se de ampliar a instrução do clero brasileiro. 

"Parece, senhores, que se se atende à facilidade com que 
iguais licenças são concedidas a pessoas de outras classes que 
a têm solicitado; se se atende que a necessidade da instrução 

553 



<lo clero é geralmente sentida, e que tem sido sempre objeto 
que há merecido dos legisladores e governos ilustrados o 
maior interesse e solicitude; se se atende quão prejudicial e 
funesta é a ignorância naqueles que, por sua missão divina, 
são chamados a ser os mestres da lei, os guias e oráculos do 
povo; ninguém deixará de reconhecer que seria de toda eqüi-
dade que se fizesse hoje aos peticionários o mesmo favor que 
se tem feito a outros, ainda que me não recordo se favores 
desta especialidade tenham sido feitos a outros indivíduos." 

É verdade, porém, que medidas individuais não resolvem 
o problema da instrução do clero. Deve-se proceder de modo 
mais sistemático, para o que é indispensável pôr em execução 
a lei autorizando a criação das faculdades teológicas. Não 
bastam as cadeiras de teologia moral e dogmática; "para 
servir-me das palavras de Condillac, filósofo bem conhecido 
desta Câmara, direi que - a instrução dos povos, a defesa 
da religião, exigem que o teólogo tenha feito um estudo pro-
fundo da história eclesiástica; que conheça todas as heresias, 
todas as decisões da Igreja, todos os escritos dos Santos Pa-
dres, e que finalmente esteja senhor de todo o fio da tra-
dição". ·Enquanto não se criam as faculdades teológicas, é 
necessário adotar outras medidas, porque "o Governo deve 
saber que o futuro do clero e do episcopado é nebuloso e 
tristonho; deve saber que em desaparecendo essas velhas e 
gloriosas tradições do clero brasileiro, que de presente ocupam 
o episcopado, há de achar-se nos maiores embaraços para 
substituí-lãs (apoiados) ; embaraços que já de hoje se fazem 
sentir, pois que há mais de quatro anos que temos dioceses 
criadas, e outras vagas, e até hoje não foram providas, com 
manifesto prejuízo do bem espiritual dos povos (apoiados). 
Não me quero persuadir de que tenha havido nisso má von-
tade ou incúria do nosso Governo; mas o que é certo é que 
o fato existe, e isto não nos honra nada aos olhos do estran-
geiro! 

O Sr. ]aguaribe: - Tem sido por dificuldades com a cúria 
romana. 

O Sr. Pinto de Campos: - Essas dificuldades são razoá-
veis e justas; a Santa Sé está pronta a dar a instituição ca-
nônica aos bispos, mas reclama como cousa indispensável a 
fundação de seminários nos novos bispados, ou ao menos a 
decretação de fundos para a sua edificação". Entre as medi-
das a serem tomadas, o Governo "deve dirigir-se aos nossos 
bispos, e lhes pedir informações escrupulosas acerca de alguns 
daqueles aspirantes ao sacerdócio que mais se distinguirem 
por seus talentos e morigeração, a fim de que os mande es--
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tudar na Europa (muitos apoiados); esta medida me parece 
muito mais razoável e profícua do que essas licenças parciais 
dadas a homens naturalmente adiantados em idade, e que, le-
vando seis e sete anos na Europa, quando voltarem já não 
estão em estado de prestar ao país e aos povos os benefícios 
que deles se poderiam esperar" (apoiados). 

Insiste na idéia cuja realização permitirá oferecer melhores opções 
para a escolha dos futuros bispos. Passa a respünder ao deputado pela 
Bahia que censurara os padres que têm assento nesta Câmara pelo seu 
pouco zelo para com os direitos episcopais, na questão vertente. Con-
fessa que, no seu entender, os padres de fato deviam ter solicitado dis-
pensa e residência a seus bispos antes de recorrer à Câmara para ga-
rantir a côngrua. Com efeito, os bispos podem não conceder dispensa 
e a resolução da Câmara ficará sem efeito. Voltando ao problema das 
dioceses vagas: 

"Esqueci-me de lembrar ao Governo que existe na Euro-
pa um patrício nosso, o Sr. Francisco Cardoso Aires, que 
por sua ilustração variada e profunda, e, mais que tudo, por 
suas reconhecidas virtudes, está em circunstâncias de ocupar 
a cadeira episcopal. Esse distinto sacerdote brasileiro vai fa-
zendo na Europa um papel mui brilhante e digno de sua pá-
tria. Ainda há pouco tempo foi enviado para as missões da 
Irlanda, onde foi acolhido com a maior veneração, e onde 
prestou os mais relevantes serviços religiosos, confirmando a 
reputação de homem de letras e de virtudes. Por que razão, 
pois, o nosso Governo não há de mandar convidar esse digno 
sacerdote brasileiro, a fim de se lhe dar uma das dioceses 
vagas?" 

Defende, enfim, a vinda de religiosos estrangeiros com referência 
especial às irmãs de caridade e padres lazaristas: 

"Repelir o padre estrangeiro que pode contribuir para 
o nosso progresso moral, que pode contribuir para o esplen-
dor da nossa Igreja e dilatar as nossas relações amigáveis com 
os outros povos, por meio de afinidades e simpatias religio-
sas, é o mesmo que repelir o industrial estrangeiro que vem 
melhorar nossos produtos, o sábio que vem aumentar os te-
souros da nossa ciência, o engenheiro que vem traçar as nossas 
estradas e caminhos de ferro (apoiados). O padre estrangeiro 
que se associa ao padre nacional nos esforços para aumentar 
os progressos do cristianismo é nosso natural, é nosso irmão 
(apoiados) . Devemos acolhê-lo com toda a benevolência e 
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hospitalidade como a qualquer outro estrangeiro; o coutrá 
rio disto é absurdo, não é deste século." 

Termina votando pelo adiamento. 

31 de maio de 1859, t. 1, p. 130-132. 
N.&C. 

O adiamento é aprovado. O deputado baiano ao qual responde era 
Casimiro de Sena Madureira. Francisco Cardoso Aires nascera em Re-
cife, em 1821, estudara em Roma, onde fora discípulo de Rosmini, orde. 
nou-se sacerdote na Inglaterra e exerceu o ministério sacerdotal no con-
dado de Cork, Irlanda. Convidado pelo Governo Imperial, acabou acei-
tando o bispado de Olinda por vontade expressa de Pio IX. Sagrado 
em Roma, em 1868, veio no mesmo ano para a sua diocese, onde em 
breve desagradou ao povo, porque proibiu a sepultura eclesiástica do 
general José Inácio de Abreu Lima, e desentendeu-se com o clero, ao 
qual impunha maiores exigências disciplinares. Participava do Concilio 
Vaticano I, quando mon-eu em Roma, em 1870. 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Sr. presidente, sendo infelizmente certo que já não exis-
te S. M. El-Rei das duas Sicílias; e sendo igualmente certo 
que este fato deve ter produzido a mais pungente dor no 
coração da nossa augusta e virtuosa imperatriz, bem como no 
de seu augusto esposo, proponho que saia do seio desta Câ-
mara uma deputação que leve à presença de SS. MM. a ex· 
pressão sincera de seu sentimento por tão infausto sucesso 
(apoiados) ; rogo, pois, a V. Ex.ª que se digne a tomar em 
consideração este meu requerimento" (apoiados). 

21 de junho de 1859, t. II, p. 190. 
N.&C. 

O Pe. Pinto de Campos referia-se a Ferdinando II, rei das duas 
Sicílias e irmão da imperatriz do Brasil. Faleceu a 22 de maio de 1859. 

A proposta é aprovada e acompanhada de apoiados. O presidente 
da Câmara propõe mandar ofício ao Governo "para que seja designado o 
dia em que S.M. Imperial poderá receber nossa deputação da Câmara." 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS59/4 

Com os Pes. Pinto de Mendonça e Brunswick, membros da Comissão 
de Negócios Eclesiásticos, apresenta emenda substitutiva ao projeto do 
Governo relativo aos casamentos mistos: 
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''Art. 1.0 Os efeitos civis dos casamentos celebrados na 
forma das leis do Império serão extensivos: 

§ l.º Aos casamentos que se fizerem por contrato civil 
entre pessoas que não professam a religião católica apostó-
lica romana, guardadas as solenidade de que trata o art. 4.0 • 

§ 2.0 Aos casamentos feitos no Império bona fide antes 
da publicação da presente lei por simples contrato, ou pe-
rante pastores de religiões admitidas, não havendo entre as 
partes impedimento que, segundo as leis em vigor, deva 
obstar ao matrimônio. 

§ 3.º Aos casamentos que se contraírem fora do Império 
com as solenidades admitidas nos respectivos países e con-
forme as leis a que os contraentes estejam sujeitos. 

Art. 2.º Os casamentos mencionados no art. 1.0 serão 
indissolúveis quanto aos efeitos civis, desde que haja comu-
nicação entre os esposos. 

Art. 3.0 Os impedimentos aos casamentos entre pes-
soas que não professam a religião católica apostólica romana 
e de que trata o § 1.0 do art. l.º, as dispensas, os casos em 
que as mesmas são admissíveis, a separação dos cônjuges, 
educação da prole e mais obrigações dos cônjuges se regu-
larão pelo direito em vigor em tudo que for aplicável. 

§ 1.0 As dispensas dependerão da autoridade civil. 
§ 2.0 As questões que se suscitarem acerca dos casa-

mentos a que esta lei confere efeitos civis serão da compe-
tência das justiças ordinárias. 

Art. 4.0 O Governo marcará as fórmulas e solenidades 
com que devem celebrar-se, a fim de produzirem efeitos ci-
vis, os casamentos de que trata o § l.º do art. 1.0 , e regulará 
o seu registro e o dos nascimentos e óbitos, bem como a prova 
da existência dos casamentos mencionados nos §§ 2.0 e 3.0 

do mesmo art. 1.0 ." 

8 de agosto de 1859, t. IV, p. 60. 
N.&C. 

O texto é precedido de longa exposição de motivos sobre casamentos 
entre não-católicos, casamentos mistos, indissolubilidade dos casamentos 
civis, casamentos já celebrados antes dessa lei, prazos para a dissolução, 
casamentos contraídos em países estrangeiros, impedimentos. Segue-se o 
projeto apresentado pelo Governo: · 

"Art. 19 Os casamentos entre pessoas que não professem religião ca-
tólica apostólica romana serão feitos por contrato civil, podendo seguir-se 
o ato religioso se este não tiver sido celebrado antes. 
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Art. 25' O casamcnlo civil também poderá ser contraído quando um 
dos contraentes for católico e o outro não; fica porém entendido que, se 
nessa hipótese preferirem celebrar o casamento religioso ante a Igreja 
católica, o poderão fazer independentemente de contrato civil, produzin-
do o religioso, além do vínculo espiritual para o católico, todos os efeitos 
civis para ambos, tão completamente como se tivesse havido contrato 
civil. 

Art. 39 O contrato civil seguido da comunicação dos esposos, as-
sim na hipótese cfo art. I.0 , como do art. 2.0 , torna o matrimônio indisso-
lúvel, e produz todos os efeitos civis que resultam do que é contraído 
segundo as leis e costumes do Império. 

Art. 4.0 Os casamentos mistos ou entre pessoas estranhas à Igreja 
católica bona /ide contraídos antes da publicação da presente lei por es-
critura pública, ou celebrados na forma de alguma religião tolerada, se 
consideram ipso facto ratificados para os efeitos civis, como se tivessem sido 
contraídos ou celebrados na forma prescrita para os casamentos civis, uma 
vez que a isso se não oponham impedimentos tais que os devam emba-
raçar, segundo o que houver regulado o Governo em conformidade do 
§ 1° do art. 69. 

Parágrafo único. Dentro porém de um ano, contado da publica-
ção da lei, será livre dissolvê-los quando o permita a religião segundo a 
qual se tiver celebrado a cerimônia religiosa. Passado este período, fica-
rão sendo indissolúveis. 

Art. 59 São reconhecidos válidos e produzirão todos os efeitos 
civis os casamentos celebrados fora do Império segundo as leis do país 
onde tiverem sido contraídos. 

Art. 6° É o Governo autorizado: 
§ 19 Para regular os impedimentos, nulidades, divórcios quoad tho-

rum e forma de celebração dos referidos casamentos como contratos 
civis. 

§ 2° Para organizar e regular o registro dos mesmos casamentos, 
assim como dos nascimentos que deles provierem. 

O assunto fora confiado ao exame das Comissões de Justiça Civil e 
de Negócios Eclesiásticos. Os membros da l.ª Comissão votam pelo pro· 
jeto do Governo; os membros da 2.ª votam pela emenda substitutiva. Es-
tranhamente porém essa emenda não contém artigo algum sobre os ca-
samentos propriamente mistos, que era o objeto principal do projeto-de-
lei, mas trata apenas dos casamentos entre não-católicos. 

Na sessão de 30 de setembro de 1870, aparecerá na ordem do dia 
novo projeto de resolução sobre casamento entre pessoas de religião di-
versa da do Estado: 

"Art. 19 O casamento entre pessoas de religião diversa da do Es-
tado, que o possam contrair validamente, será sempre efetuado por ato 
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59/5 

civil, podendo, entretanto, os cônjuges celebrá-lo depois, segundo os pre-
ceitos da religião respectiva. 

§ 1° Quando somente um dos contraentes não professar a religião 
do Estado, poderá tambem o casamento, se for celebrado segundo os pre-
ceitos da Igreja católica, efetuar-se por ato civil. 

§ 29 O casamento por ato civil, seguido da comunicação dos es-
posos, é indissolúvel. 

§ 39 Os casamentos celebrados na conformidade deste artigo produ-
zirão os efeitos civis dos que o são segundo o costume do Império, se não 
tiverem sido regulados por contrato anterior na forma da lei. 

Art. 2.º O Governo regulará, dentro de seis meses, depois da pro-
mulgação da presente lei, o modo de efetuar-se o contrato de que trata 
o artigo precedente, as solenidades de que deve ser revestido e os casos 
e forma de separação dos cônjuges, de sorte que fiquem perfeitamente 
garantidos os direitos dos filhos, quer legítimos quer legitimados por ca-
samento posterior, celebrado nos termos do art. 19 _ 

Expedido o regulamento, não poderá ser alterado senão por lei." 

MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Com certo acanhamento, dispõe-se a combater o pedido de adiamen-
to e as razões propostas pelo ministro da Justiça contra o projeto de 
aumento dos ordenados de professores. Não vê lógica em reconhecer a 
justiça do pedido do aumento e recusa-se a atendê-lo por razões orça-
mentárias: 

"Empregados que consomem seu precioso tempo, suas ho-
ras de descanso e suas vigílias na educação da mocidade, em 
trabalhos tão insanos quanto pesados; que são quase sempre 
vítimas de imerecidos desgostos, porque dos homens não rece-
bem senão ingratidão, e só esperam receber de Deus a recom-
pensa, concorrendo em seu favor tantos t 'tulos de razão e 
eqüidade para que por nós sejam atendidos em um pequeno 
melhoramento de sua sorte, merecem sem dúvida algum au-
mento em seus exíguos ordenados"' 

O adiamento da discussão é a morte lenta do projeto. Aprova a tese 
do novo presidente do Conselho propondo um programa de severa eco-
nomia: 

"Praza a Deus, Senhores, gue essa tese não passe de uma 
perfeita quimera, não passe de um sonho de poeta!" 
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Entretanto, entende que 

"não devemos faltar, para bem dizer, com o pão àqueie~ 
que, se não estão às portas da miséria e mendicidade, estão 
próximos a ela. " 

E cita dados: 

"Um professor, por exemplo, do seminário de Pernam-
buco, e creio que de outros seminários, tem apenas o orde-
nado de 1. 000$000; esse professor não pode dedicar o seu 
tempo a outros trabalhos, e nem pode mesmo lecionar parti-
cularmente para aumentar mais algum lucro ao seu rendi-
mento. Ora, com 83$000, por mês não é possível que se pos-
sa satisfazer a duas coisas essenciais à vida, casa e alimenta-
ção." Se a remuneração insuficiente afeta a outras classes, 
se o mal é geral, se não podemos remediar o mal no to-
do, remediemo-lo em parte. 

Vê injustiça no atendimento imediato ao pedido de aumento dos 
professores da faculdade de Recife e no adiamento da discussão das emen-
das desse projeto que propõe aumento dos professores dos seminários: 

"Os professores da faculdade de Recife [ ... ] têm o orde-
nado de 1. 600$000 e a Comissão de Pensões e Ordenados au-
menta no seu parecer 600$000 a esses ordenados; entretanto 
que alguns artigos aditivos aumentam 600$000 aos professo-
res dos seminários que têm apenas 1 :000$000, com o que nem 
ao menos ficam equiparados àqueles outros professores. Nem 
se diga que uns ensinam matérias mais difíceis do que ou-
tros, sendo que os professores dos seminários ensinam Direi-
to Público Eclesiástico, Direito Canônico, teologia dogmáti-
ca, teologia histórica e moral, enfim ensinam ciências, ao 
passo que alguns professores das faculdades, ensinam línguas 
como francês e inglês. 

Não compreende o susto do ministro da Justiça ante um aumento 
tão pequeno da despesa: 

"Se um bom sistema econômico-financeiro fosse bem es-
tabelecido em nosso país, se as rendas públicas fossem bem 
fiscalizadas; se não víssemos que com a reforma da Secreta-
rias de Estado grandes e fabulosos ordenados foram decreta-
dos, levando o Poder Executivo a sua ação além daquilo que 
lhe estava marcado pelo Poder Legislativo, nomeando, par 
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exemplo, consultores para as Secretarias elo Império, Justiça e 
Estrangeiros; se esse abuso não se desse, se 18:000$000 não 
fossem distraídos para se dar aos três consultores, talvez sem 
autorização legal. (... ] Se tão grandes e fabulosos ordenados 
não percebessem os oficiais da Secretaria; se não percebesse 
um porteiro 2:400$000, duas vezes mais do que percebe um 
professor encarregado do ensino secundário; em uma pala-
vra, se estes e outros abusos se não reproduzissem em tão gran-
de escala na distribuição dos dinheiros públicos, talvez o hon-
rado Sr. ministro da Justiça não tivesse tanta razão para as· 
sustar-se com este pequeno aumento de despesa que se quer 
decretar em favor de empregados que tantos e tão s-ólidos 
títulos de direito e justiça têm para que sejam atendidos." 

Termina invocando a autoridade do ilustrado Sr. Cousin: 

"O ensino público em seu todo é um poder social imen· 
so, que o Estado tem o direito e o dever não somente de ins· 
pecionar, como também de o dirigir do alto e com certa me· 
<lida, e que abdicar a esta direção suprema é abandonar ao 
acaso os destinos morais do país. " 

24 de agosto de 1859, t. IV, p. 143-145. 
N.&C. 

Em discussão o projeto nº 74 que aumentava os vencimentos dos pro· 
fessores de ciências e línguas das faculdades de Direito, e as emendas adi-
tivas a esse projeto em favor dos professores dos seminários. Os clepu· 
tados Castelo Branco e Aragão e Melo pediam o adiamento da discussão 
das emendas. É contra eles que argumenta o Pe. Araújo. O Gabinete fora 
reformado no início do mês. O novo presidente do Conselho era Silva 
Ferraz e o novo ministro ela Justiça era João Lustosa tla Cunha Parana-
guá. O Pe. Miguel de Araújo, deputado pelas Alagoas, demonstrava sua 
atualização com as correntes de pensamento na moda, citando Victor 
Cousin, que com seu espiritualismo eclético ainda seduzia os letrados ca· 
tólicos. Paranaguá responde de imediato ao Pe. Araújo: o aumento dos 
vencimentos dos professores dos seminários representava uma despesa adi· 
cional de 70 contos. O debate continua no dia seguinte quando são re· 
jeitados o projeto e as emendas (Anais, IV, 152). 

59/6 INACIO MARCONDES DE OLIVEIRA CABRAL 

Apresenta com o Sr. Barbosa da Cunha o artigo aditivo: 

"Fica o Governo autorizado a despender pela verba decre. 
tada para obras públicas das províncias a quantia de 
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50:000$000 com a conservação e reparos da estrada geral que 
comunica a Província de Minas com o porto de Ubatuba, na 
Província de São Paulo." 

30 de agosto de 1859, t. IV, p. 178 . 

N.&C. 

Cf. N. &C. precedente. 

59/7 JOSÉ FELICfSSIMO DO NASCIMENTO 

Apresenta, com outros deputados, o artigo abaixo: 

"O Governo fica autorizado para despender a quantia de 
200:000$000 com a colocação de trilhos de ferro nas duas lé-
guas de estrada entre a cidade do Ouro Preto e Mariana, para 
serem percorridas por veículos puxados por animais, contra· 
tando estes serviços com quaisquer companhias ou indiví· 
duos." 

31 de agosto de 1859, t. IV, p. 186. 

N.&C. 

Trata-se de proposta de artigo aditivo ao orçamento para 1860/1861. 

59/8 ANTONIO PINTO DE MENDONÇA 

Vem desmentir o que se tem dito na Câmara: que o governo cea. 
rense nutre séria apreensão com relação ao atual Governo, visto terem 
entrado para os Ministérios (Marinha e Guerra) dois pernambucanos. 

"Ora, estas considerações tão longe estão de atrair sérias 
apreensões dos cearenses, que, ao contrário, só devem servir 
de animar-lhes a esperança por verem no Ministério dois 
cidadãos que estão nas melhores condições de fazer-lhes todo 
o bem possível [ ... ] Além elo que tenho dito, acrescento que 
a minha província sempre teve e ainda hoje conserva as me· 
lhores relações com a Província de Pernambuco, de que sem· 
pre foi a mais perfeita aliada, pela homogeneidade de senti· 
mentos políticos e pela reciprocidade e igualdade de sofri· 
mento por semelhantes motivos, de maneira que cearenses e 
pernambucanos são uma e a mesma cousa. " 
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Reclama também que se tenha dito que o Governo não tem prestado 
à Província do Ceará toda a atenção que ela merece, relativamente ao 
seu bem e prosperidade. 

"Eu os ignoro. Ao contrário, vejo que o Governo de certa 
época para cá tem olhado para o Ceará com a devida conside-
ração, em ordem a socorrê-lo em suas necessidades, e a desen-
volver os elementos de sua prosperidade, e é por isso que o 
Ceará hoje apresenta a perspectiva de um belo futuro." 

Cita como exemplo do apoio do Governo central ao Ceará os auxí-
lios prestados para remediar o flagelo das secas e para o estudo da ques-
tão do porto de Fortaleza. 

"Se esta última questão não foi ainda resolvida, deve-se 
o fato à falta de engenheiros hidráulicos. Mesmo assim o 
Governo já enviou para lá peritos para a solução do proble-
ma." 

3 de setembro de 1859, t. V, p. 11-12. 

N.&C. 

Os dois mm1stros pernambucanos que faziam parte do novo Gabi-
nete eram Pais Barreto, da Marinha, e Rego Barros, da Guerra. 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta, junto com os Padres José Felicíssimo do Nascimento, 
Antônio Pinto de Mendonça, Miguel Joaquim de Araújo, Inácio Mar-
condes de Oliveira Cabral, Hermógenes Casimiro de Araújo Brunswick, o 
projeto seguinte: 

"Artigo único: Fica o Governo autorizado para impetrar 
<la Santa Sé a bula de criação de um bispado na Província do 
Amazonas, tendo por sede e limites os mesmos que atual-
mente tem a província para a administração civil." 

6 de setembro de 1859, t. V, p. 14. 

N.&C. 

Questão adiada por falta de número suficiente de votantes. A dio-
cese do Amazonas, com sede em Manaus, só seria criada de fato em 
1892, por Leão XIII, tendo como seu primeiro bispo, D. José Lourenço 
da Costa Aguiar. 
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SESSÃO DE 1860 

60/l MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Pede que tenha uma só discussão o projeto 

"exonerando o desembargador João Cândido de Deus e Silva 
da dívida de 1:366$980 em que está para com a Fazenda Pú· 
blica, proveniente da impressão das suas obras na Tipografia 
Nacional." 

23 de maio de 1860, t. I, p. 24. 
N.&C. 

O pedido é aceito pela Câmara e o projeto é aprovado sem debate. 
João Cândido de Deus e Silva, paraense, formado em Direito, que lecio-
nava na faculdade de São Paulo, entrou para a magistratura, chegando 
a desembargador e fez carreira política, disputando a cadeira de depu-
tado, na 2.a legislatura, com D. Romualdo de Soma Coelho. Obtendo 
ambos o mesmo número de votos, foi este eleito pela sorte. Não deixou 
muitas obras originais, mas foi um tradutor febril, vertendo para o 
português um número enorme de obras sobre os mais variados assuntos, 
desde a filosofia e teologia, até a contabilidade, economia doméstica e 
homeopatia. Morreria em Niterói, para onde se isolara, poucos meses 
depois, em agosto de I 860. 

60/2 MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Entende que os poderes espiritual e temporal devem trabalhar de 
modo independente, cada um dentro da sua órbita 

"sem que nenhum deles desrespeite ou invada atribuições 
alheias, para que se verifique por essa maneira a ordem e a 
harmonia que entre os mesmos poderes devem existir." Mas 
isso entre nós ainda é mera utopia e uma completa burla. O 
Poder Executivo invade a esfera de atribuições dos outros 
poderes, inclusive do poder espiritual: "atos têm sido pratica· 
dos pelo Poder Executivo, nos quais claramente se revela 
o pensamento de querer absorver as atribuições do poder es· 
piritual; claramente se divisa a intenção de verificar-se um 
atentado contra os direi tos e prerrogativas da Igreja." 

Está se referindo, diz, ao ministro da Justiça que em sua estréia 
administrativa tem invadido as atribuições da Igreja. Não sabe em que 
se fundou aquele ministro para declarar os presidentes das províncias 
habilitadas a licenciarem os párocos! 
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Não há razão para não se consultarem prelados, pois 
obter com eles audiência é sempre possível. A decisão absurda 
do ministro não tem nenhum fundamento jurídico. 

Cita o caso concreto da licença dada a um pároco das Alagoas, sem 
audiência do bispo. 

A doutrina subjacente ao aviso do m1mstro da Justiça 
supõe que os párocos são meramente empregados temporais, 
de vez que permite aos presidentes de província licenciá-los 
sem audiência prévia dos prelados. O argumento de que o 
Estado pode licenciar os párocos porque lhes paga a côngrua, 
não pode ser usado em boa fé: "Nós sabemos que essa côn· 
grua mesquinha que o Estado paga aos párocos não pode dei-
xar de ser considerada como legítima restituição feita pelo 
Estado à Igreja em compensação dos dízimos que pertenciam 
à mesma Igreja, e de que o Estado se apoderou em detrimen-
to da mesma Igreja. Portanto a côngrua não é honorário que 
o poder temporal presta aos párocos, é a paga de uma dívida 
legítima, e daqui segue-se que por mais este motivo deve-se 
considerar por terra a argumentação daqueles que classifi-
cam os párocos como empregados temporais." 

Aparteado por vários deputados, continua dirigindo-se a Gomes de 
Sousa: 

''V. Exa. esquece-se que o poder temporal se apoderou dos 
dízimos que pertenciam ao clero? 

O Sr. Gomes de Sousa: - Nunca pertenceram. 
O Sr. Miguel de Araújo: - Isto V. Exa. não pode 

refutar; é de instituição divina (reclamações). O que é indu-
bitável é que os dízimos pertenceram primitivamente à Igreja. 

O Sr. Gomes de Sousa: - Nunca pertenceram à Igreja; 
foram extorquidos de povos conquistados." 

Refere-se a seguir à questão da apresentação e proposta d'e benefícios 
eclesiásticos. Lembra o atrito ocorrido entre o bispo de Pernambuco e o 
ex-ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, que apresentou 
para um benefício eclesiástico um sacerdote não incluído na proposta do 
bispo. 

Por este motivo, o bispo "julgando-se ofendido em seu 
direito, não tenha, talvez há mais de quatro anos, aberto o 
concurso às igrejas vagas o que considero um grave mal, visto 
como resulta daí grande detrimento aos fiéis; e além disto o 
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Concílio Tridentino dispõe que dez dias depois da vacância 
das igrejas os bispos diocesanos abram concurso a elas." 

Pede informações ao atual ministro da Justiça, no sentido de saber 
como encara a questão. Reafirma sua intenção de concorrer 

"para que haja o devido respeito e acatamento à religião do 
Estado. [... ] Se para haver sociedade é preciso que haja Es-
tado (falo da sociedade civilmente constituída); se para ha-
ver sociedade é preciso que haja liberdade, porque o Estado 
não tolhe, não limita a liberdade, antes a desenvolve e a fir-
ma; se para haver liberdade é preciso haver justiça, para ha-
ver justiça é preciso também h:i ver religião." 

Desenvolve longamente esse tema, para denunciar depois com vigor 
os processos de nomeação para os benefícios eclesiásticos: 

"Estamos em um país onde os títulos de justiça e eqüi. 
dade não são bem atendidos, onde os direitos do cidadão, os 
mais sagrados, são conculcados; nós estamos em um país em 
que se tem erigido um trono ao patronato; em que a afilha-
dagem a mais escandalosa é somente que pode entrar nas boas 
graças do poder, terrível conseqüência dessa política egoísti-
ca, enigmática e mesquinha, que se reduz ao cultivo das ami-
zades e afeições pessoais; nós estamos em um país, Senhores, 
em que é preciso abnegar de todos os sentimentos de honra 
e de honestidade; é preciso abdicar dos instintos nobres que 
devem caracterizar todo o homem honesto e sisudo até mes-
mo para obter justiça. [ ... ] Estamos em um país [ ... ] em 
que o Poder Executivo, abus;mdo de sua posição, como que 
formando uma espécie de contrato leonino entre ele e os 
outros poderes, tem absorvido todas as atribuições que compe· 
tiam a esses outros poderes, tem invadido impunemente atri-
buições deles; estamos em um país em que aqueles que têm 
tido a seu cargo a suprema direção do Estado não têm a ne· 
cessária coragem, não têm a franqueza e a lealdade para fa. 
larem ao monarca a verdade; estamos em um país em que de 
propósito cerram-se os ouvidos à verdade e à razão, para se 
atender à fraude, à mentira e a à calúnia" (não apoiados; 
reclamações). 

Reporta-se à autoridade 

"do muito sublime e ortodoxo escritor francês M. Pascal, 
opinião que vem corroborar o que acabo de dizer. Este subli-
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me escritor considerava o príncipe como um dos entes mais 
infelizes porque estava quase sempre rodeado de cortesãos e 
conselheiros desleais e pouco sinceros, os quais só fazem 
chegar a seus ouvidos a verdade horrivelmente adulterada, pro-
fundamente mutilada, e nunca em sua genuína e pura es· 
sência." 

Envia à mesa o requerimento: 

"Requeiro que se peçam ao Governo pela Secretaria da 
Justiça as seguintes informações: 

"1° Quais as dúvidas que foram suscitadas por parte 
do poder espiritual em virtude do aviso de 28 de outubro 
de 1859, expedido por aquela Secretaria as quais foram expli-
cadas pelo de 23 de dezembro do mesmo ano. 

2Q Em que estado pára atualmente a questão pendente 
entre o mesmo Governo e o Exmo. bispo de Pernambuco, re-
lativamente à apresentação e propostas de benefícios eclesiás-
ticos." 

29 de maio de 1860, t. I, p. 42-45. 
N.&C. 

O ministro da Justiça era Paranaguá, e seu aviso, que suscitara a 
intervenção do Pe. Miguel dizia: "1° que os párocos podem ser licen· 
ciados por ambos os poderes, atenta a natureza mista de suas funções; 
2Q que a licença concedida por um não está sujeita à aprovação ou con· 
firmação do outro, ficando o pároco obrigado a solicitar de ambos a dis-
pensa, sob pena de sofrer as conseqüências de seu procedimento; 30 que 
se não pôs em dúvida o direito que têm os prelados de dar licença, e a 
sua interferência na.s concedidas pelo Governo, com audiência dos 
mesmos sempre que for possível. "O ministro toma a palavra para se de-
fender. Intervém outrossim Vilela Tavares, propondo que o requerimen. 
to seja transformado em indicação a ser enviada às Comissões de Negó-
cios Eclesiásticos e de Constituição e Poderes. A proposta é aprovada 
na sessão seguinte (Anais, I, 51). Na sessão de 31 de maio, o Pe. Miguel 
envia uma indicação precisando os pontos que deveriam ser objeto de 
parecer das duas Comissões: 

1Q Se é curial e conforme às leis em vigor o modo prático pelo 
qual se concedem licenças aos párocos pelo poder temporal, sem audiên· 
eia prévia do poder espiritual. 

2º Se é igualmente curial e conforme às mesmas leis que na apre· 
sentação dos benefícios paroquiais o poder temporal possa, usando do 
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direito de padroado, apresentar em qualquer benefício a sacerdote não 
proposto pelo respectivo diocesano. 

39 Finalmente, a responder-se pela negativa aos mencionados que. 
sitos, qual a medida que convém adotar-se, que como aresto fique esta-
belecido e firmado para regular tais questões, a fim de evitar-se o con. 
flito que em virtude delas poderá talvez suscitar-se entre aqueles dois 
poderes." 

Gomes de Sousa foi o maior matemático do Império, homem de 
cultura enciclopédica, incursionando pela primeira vez na política. 

MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Não entende a indiferença com que a Câmara tem tratado a resposta 
à Fala do Trono, objeto que sempre mereceu a mais séria e grave atenção. 

"Observamos que nunca o nosso horizonte político apa· 
receu mais nebuloso, nunca apareceu mais prenhe de densas 
e espessas nuvens do que depois que se acha no poder o Mi-
nistério atual, de maneira que pode-se dizer quase estamos 
envolvidos em trevas, sem um raio de luz que nos ilumine". 

Quando o Sr. presidente do Conselho foi à Câmara apre-
sentar seu programa político, .i.firmou não ser continuador 
de política alguma, e noutra ocasião deixou claramente en-
trever que o seu pensamento político apenas se cifrara no 
cultivo das amizades e afeições pessoais. 

Também a respeito da questão elo crédito mantém-se em posição 
dúbia, não se esclarece. 

Não há homogeneidade de princ•p1os entre os Srs. mi-
nistros da Justiça, Marinha e Guerra e o presidente do Con-
selho. 

Lamenta não ter querido o presidente do Conselho continuar a po-
lítica de conciliação inaugurada no Ministério do Sr. marquês <le Pa-
raná, pois é a que mais relações tem com a política divina, sendo baseada 
no amor, na caridade e fraternidade. Chama a atenção do Ministério 

"para o estado calamitoso e para essa grande série de ma-
les que se aglomeraram sobre nossas cabeças, para as calami· 
dades públicas, para as misérias que afligem o povo. Por 
esta ocasião pedirei a S. Exa. que pelo amor de Deus se lem-
bre que é uma das obras de misericórdia dar de comer a quem 
tem fome. 
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O Sr. preszaente do Conselho: - Pertence ao clero pro· 
mover isso. 

O Sr. Miguel de Araújo: - E a V. Exa. não? Será mais 
um princípio de egoísmo erigido pelo Sr. presidente do Con-
selho." As medidas financeiras adotadas pelo atual presidente 
do Conselho só agravaram os males do país, pois para enfren· 
tar o déficit de mais de 6. 000 contos só fez aumentar os im· 
postos. 

A agricultura, uma de nossas principais fontes de rique· 
zas, definha, e no entanto mantém-se um imposto de 23 so· 
bre gêneros de exportação! Nada se faz para que braços li· 
vres venham substituir os africanos, depois da abolição do 
tráfico. 

Repudia ainda, no campo econômico, o 

"detestável sistema de acumulações" que se instaurou no 
país, à custa dos mais pobres. 

Passa a defender-se com veemência de insinuações desairosas que 
vislumbrava na resposta de Paranaguá, apesar da afirmação desse de 
que não o visara pessoalmente e apesar de apartes do Pe. Pinto de 
Campos, aconselhando a não levar a questão para o terreno pessoal: 

"Nunca fui importuno solicitador, Sr. Ministro; já disse 
que V. Exa. está enganado: se acaso o fora, não estaria hi 
mais de sete ou oito anos votado a um eterno ostracismo, não 
me tornaria quase um homem impossível para exercer qual-
quer cargo público que dependa de despacho do Governo elo 
meu país. Nunca como abjeto turiferário eu jamais queimei 
o incenso pútrido da lisonja nas aras do poder, e é t<ilvez 
esta a razão de ainda estar reduzido à posição de um répro-
bo pária." 

Termina seu discurso, com uma severa advertência aos ministros pre· 
sentes: 

"Lembrem-se que as gloriosas conquistas do espmto hu-
mano, que transformaram por seus heróicos esforços a caduca 
monarquia do direito divino em monarquia constitucional, o 
princípio augusto e sublime proclamado pelo espírito da fi· 
losofia do século, em que se elevou a soberania da razão e 
da inteligência do maior número sobre as ruínas da sobera-
nia da razão individual, e sobretudo o povo brasileiro, em 
cujos corações se acham escritas em caracteres indeléveis e 
com letras de fogo as palavras liberdade e progresso, são obs-
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táculos mais que suficientes, e que certamente vos servirao 
de estorvo a que condeneis a sorte do futuro do país à imo-
bilidade, e ao depotismo, e a que possais realizar as vossas 
idéias ultraconservadoras. 

Desenganai-vos, Senhores; com tais elementos já não é pos· 
sível retrogradar." 

1 de junho de 1860, t. I, p. 74-79. 

N.&C. 

Discussão do projeto de resposta à Fala do Trono. O presidente do 
Conselho era Ângelo Moniz da Silva Ferraz, depois barão de Uruguaiana. 

A presidência do Conselho de ministros foi criada pelo decreto n.0 

523, ele 20 de julho de 1847. O regulamento desse documento referido 
nunca foi expedido. 

O primeiro chefe de Gabinete ou primeiro-ministro foi Manuel Al-
ves Branco, depois 2Q visconde de Caravelas (82). 

Esse ato é considerado um passo importante para o aperfeiçoamento 
cio regime parlamentar. Daí por diante o imperador organizava o Ga· 
binete mediante o entendimento somente com o chefe de Gafünete, es. 
colhido dentro da maioria parlamentar. É bem verdade que antes hou-
vera chefes de Gabinete, de fato, José Bonifácio, Barbacena, Paraná. 

Em 1862, cairiam os conservadores e subiria a liga progressista, com· 
posta dos liberais aliados a conservadores progressistas. 

60/4 MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

O presidente do Conselho acabara de fazer dois discursos entoando 
hinos e hosanas a si mesmo e à sua administração. Afirmou que 

"se comprazia em ver a oposição limitada a dois únicos depu-
tados, a quem ele desejava, um médico e um sacerdote, ver 
sempre bem distantes ela sua cabeceira." 

Replica que, pela parte que lhe toca, 

"conquanto seja sacerdote, e reconhecendo o caráter da minha 
missão, saiba que me não é permitido postergar o cumprimen-
to do meu dever e abandonar um moribundo, embora impe· 

(B2) LIRA, AUGUSTO TAVARES. "A presidência e os presidentes do Conselho 
de mm1stros no Segundo Reinado". Revista do I.H.G.B., tomo 94 (1923). Rio, 
1927, p. 567. 
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nitcnte, pois que o sacerdote deve empregar todos os meios 
ao seu alcance para que não perigue a salvação do pecador, 
para lhe inspirar o arrependimento de seus pecados, e, final-
mente, para que o mesmo penitente se converta a Deus, e che-
gue a gozar o reino ele sua santa glória; contudo, se a impeni-
tência do nobre presidente do Conselho for tal, se a sua 
obstinação for tão invencível que repila inteiramente os ser· 
viços que por minha profissão sou obrigado a prestar aos mo-
ribundos, fique o nobre presidente do Conselho certo de que 
eu hei de satisfazer ao seu desejo, e então ver-me-ei obrigado a 
conservar-me o mais que for possível bem distante de S. Exa. 

Apesar de nunca ter sido contado entre os amigos do presidente do 
Conselho, foi sempre tratado por ele com deferência antes de sua ascen-
são ao Ministério. Nunca faltou-lhe a deferência e tem o direito de re· 
ceber de S. Exa. o mesmo tratamento. Infelizmente não é o que vem 
acontecendo já que S. Exa. tem manifestado à Casa 

"o desejo que tem de dirigir-me alguns doestos, já pelo tom 
de voz de que usa, e já pela pouca gravidade que mostra nes· 
sas ocasiões . " 

Cita o exemplo da resposta infeliz elo presidente do Conselho a um 
aparte seu levantando contestações contra a política bancária: 

"Meu caro padre e Sr., a vossa B 'biia e o vosso Evangelho 
não têm sido também objetos de tantas dúvidas, de tantas con· 
testações?" 

Se alguém, no Ministério, tivesse razão para queixar-se de suas crí-
ticas, seria o ministro dos Negócios Estrangeiros: 

"além de ser meu comprovinciano, é meu conterrâneo. Am-
bos vimos a luz elo dia no mesmo torrão; e desde a mais tenra 
infância presenciei que entre as nossas duas famílias sempre 
reinaram as mais estreitas relações de amizade, que sempre 
têm sido cimentadas pelas boas maneiras, pela afabilidade e 
amenidade de trato com que S. Exa. corresponde a quem com 
ele costuma nutrir relações de amizade." Entretanto "não 
ligo a essas considerações ele amizade importância tal que lhes 
sacrifique a minha consciência, as minhas convicções, ns mi· 
nhas opiniões e princípios políticos." 

Passa a criticar a afirmação com que o presidente concluiu seu dis-
curso, dizendo que não precisava nem nunca precisou do povo: 
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"Vós, Sr. presidente elo Conselho, que, qual abutre es-
faimado, querendo somente agarrar a presa, ainda ontem vos 
abraçáveis tão estreitamente com o povo para poderes chegar 
à eminência em que estais colocado como agora dizeis que nun-
ca precisastes nem precisais do povo? Ingrato e desconhecido 
que sois! Como ousais dizer, quando nesta Casa surgem al-
gumas observações pedindo-vos que atendais, por quem sois, 
à miséria e à fome que flagela e tortura esse povo, que isto 
é obra que deve ser promovida somente pelo clero?" O mesmo 
presidente pediu as razões, os fatos, pelos quais a oposição 
nega seu apoio ao Ministério. Foram tantos os fatos aduziclos 
pela mesma oposição, especialmente relativos à magna ques-
tão bancária, que não é leal da parte do presidente do Con-
selho um tal pedido, sonegando à Câmara, além disso, os in-
quéritos que prometera enviar-lhe. Depois de fazer um diag· 
nóstico trágico ela situação, nenhuma solução apresentou ao 
problema bancário, transferindo a responsabilidade para a Câ· 
mara. Num momento em que se impõe uma severa economia 
dos dinheiros públicos, o Sr. presidente do Conselho mantém 
no país o detest{tvel sistema ele acumulações, consente que in· 
divíduos assaz favorecidos da fortuna conservem pingues or· 
denados, expede ao mesmo tempo uma ordem à Secretaria do 
tesouro "mandando que fossem descontadas aos pobres empre-
gados públicos as gratificações correspondentes aos domingos 
e dias santificados, se nestes dias por infelicidade adoecessem." 

Negará pois o seu apoio ao Ministério por uma primeira razão: 

"Pela falta de franqueza que tenho notado no Ministério 
até hoje; é esse mistério, esse estado de enigma em que o 
Ministério de propósito tem entretido a Câmara e o país, sem 
claramente definir qual o seu pensamento político." 

A segunda razão de sua recusa é 

"a falta de economia, a falta ela promessa que aqui nos fez 
o Ministério de ser proverbial e severo economizador das ren· 
das públicas." 

E a terceira razão é a recusa do Ministério 

de realizar as reformas mais urgentes já aprovadas, sob pre-
texto de concluir, com uma sofreguidão inexplicável, a refor-
ma bancária, nesse final de legislatura, quando em breve CO· 
meçará a Câmara a se despovoar. Por fim, insistiu na neces-
sidade de se iniciar logo a discussão do orçamento, para que 
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não aconteça o que abusivamente sucede há dois anos, de ver-se 
o Governo obrigado a servir-se dos orçamentos dos anos an-
teriores. 

Conclui com uma patética advertência ao Ministério: 

"Lembrem-se que não devem muito ensoberbecer-se com 
essa quase unanimidade de apoio com que Suas Exas. con-
tam, e de que tanto alardeiam; lembrem-se que muitas vezes 
morre-se por excesso de saúde, que muitas vezes morre-se 
quando menos se espera, a sorte deste mundo é mal-segura; 
e assim, servindo-me das mesmas palavras que o nobre presi-
dente do Conselho outrora aqui dirigira, parece-me que ao 
Sr. marquês de Paraná, eu também direi que se lembre S. 
Exa. que talvez quando ele menos pense, há de soar a seus 
ouvidos a hora em que se lhe possa dizer: - Jacta est alea. 
Lembrai-vos, Senhores, que, segundo o dito de um célebre 
orador, do Capitólio à Rocha Tarpéia não dista mais que um 
passo." 

6 de junho de 1860, t. I, p. 126-129. 

N.&C. 

O presidente do Conselho, Ângelo Moniz da Silva Ferraz, atacara dois 
deputados oposicionistas, o Pe. Miguel, e o deputado pelo Rio de Ja· 
neiro, o médico mineiro Martinho Alvares da Silva Campos. O Pe. Mi-
guel, renovando a oratória empolada e prolixa do Pe. José Antônio 
Marinho, leva a sério demais os ataques, numa demonstração de inex-
periência parlamentar. O ministro dos Estrangeiros, que ele diz ser 
seu conterrâneo, e que aliás não se manifesta apesar de estar presente, é 
Cansanção de Sinimbu. É de se notar a observação feita por Silva Ferraz 
de que as obras assistenciais deviam ser promovidas, somente, pelo clero! 

MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Aproveitando-se de uma usança aceita na Casa, tomará a liberdade, 
a propósito da discussão ela força de terra, de tecer considerações sobre 
a situação política do país, para depois expor perfunctoriamente as ra· 
zões pelas quais votará contra o aumento ela força solicitado pelo mi-
nistro da Guerra. Sua posição é penosa, estimulando contra si a odiosi-
dade e o desfavor dos potentados da terra. Isto porém não será ra1ão 
para abandonar o seu posto de honra. Reafirma sua tese sobre a in-
capacidade do Ministério atual 
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"para continuar a dirigir os negooos públicos, visto não re-
conhecer em tal Ministério uma condição essencialmente 
necessária para a sua existência, sendo que nele faltava a ho-
mogeneidade no pensamento político, e um perfeito acordo 
nas vistas administrativas e nas altas questões econômicas e 
financeiras que o Ministério tem em vista realizar." 

Insiste longamente num exemplo desta falta de homogeneidade no 
Ministérío, a propósito da reforma bancária. Fora esta proposta pelo 
antecessor do Sr. presidente do Conselho e ex-ministro da Fazenda. Por 
essa proposta o ex-ministro foi injusta e violentamente atacado, inclu-
sive pelos atuais ministros da Justiça, da Marinha e da Guerra, a ponto 
de causar a dissolução do Gabinete e a organização de um novo. 

Eis que o atual ministro ela Fazencla inaugura a reforma bancária, 
criando o novo imposto do selo, com a única intenção de 

"trancar imecliatamnete as portas à emissão, onerando aos 
bancos de pequena emissão de tão pesados impostos." 

Assim, 

"ao passo que o seu nobre antecessor dava o espaço de três 
anos para que os bancos pudessem realizar suas contas, e pu-
dessem converter suas notas em ouro, o nobre presidente do 
Conselho, sem o menor respeito às fórmulas constitucionais 
do sistema representativo, quis por seu próprio arbítrio, pnr 
vontade própria, sem a menor dilação, e sem atender aos CS· 

crúpulos de seus colegas da Justiça, Marinha e Guerra, adot"ar 
a idéia do seu antecessor por meios violentos e irregubresl" 

Presta homenagem ao ministro do Império que manteve enaltecida 
sua posição, mas aos outros ministros pergunta: 

"Combateis contra idéias, contra princípios e contra opi-
niões, ou combateis contra o indivíduo que sustentava e de-
fendia essas idéias, esses princípios e essas opiniões?" 

Desenvolve a seguir longamente a idéia de que a falta de homoge-
neidade do Ministério se reflete na incoerência das posições da maioria 
governamental, presa numa rede de contradições, na medida em que pre-
tende, por um lado ser fiel a seus princípios e por outro defender o 
Gabinete. Cita como exemplo a atitude do conselheiro Saraiva que re-
cusou seu apoio ao Ministério anterior por julgá-lo reator e contnírio à 
política de conciliação e dá seu apoio ao Ministério atual que se revela 
o mais reator e anticonciliador de todos os Ministérios. 
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O marquês de Paraná, querendo inaugurar uma eficaz 
política de conciliação criou a lei dos círculos, "que, sem dú-
vida alguma, se pode qualificar como o mais significativo re-
sultado da política da conciliação." E que faz o Ministério 
atual? Pretende precisamente extinguir essa lei. Donde se con-
clui que esse Ministério "por maneira nenhuma pode ser 
amigo da política da conciliação, que o Ministério atual tem 
tendências muito decididas para ser reator, que o Ministério 
atual quer fazer tornar o país a esse sistema ferrenho e re-
gressista, em que por maneira alguma será possível ao parti-
do que estiver em oposição ao Governo eleger um só repre-
sentante da sua opinião." 

Passa a seguir a expor as razões pelas quais nega o seu voto ao au-
mento das forças de terra solicitado pelo Ministério: 

"A vista do estado calamitoso e deplorável em que se acha 
o nosso país; quando vemos a nossa agricultura definhando 
espantosa e gravemente por falta de braços; quando vemos a 
fome e a carestia dos gêneros alimentícios flagelamlo e tor-
turando o povo; quando vemos que o nobre ministro da Fa-
zenda nos diz em seu relatório que está lutando com um dé-
ficit de 6.000 e tantos contos; quando, enfim, nos achamos 
em circunstâncias tão críticas e desfavoráveis, não posso dei-
xar de pronunciar-me contra o aumento de força pedido pelo 
nobre ministro da Guerra." 

Opõe-se especialmente ao modo pelo qual o ministro pretende au-
mentar a tropa engajando mercenários estrangeiros. Opõe-se a tal me-
dida, mesmo ao risco de ver sua atitude acusada cfe "patriotada". E a 
razão em que se apóia é porque 

"essa mesma tropa estrangeira engajada por S. Exa. para o 
nosso exército deu os mais notáveis exemplos de indisciplina 
e desmoralização aos soldados brasileiros. " 

Depois de alguns reparos ao relatório apresentado pelo ministro da 
Guerra, volta a insistir na necessidade de se votar o orçamento; pede 
o apoio do ministro da Marinha para a aprovação da emenda relativa 
ao melhoramento do porto das Alagoas e termina evocando a atitude 
dos heróis das termópilas, cujo comportamento inimitável se propõe mo-
destamente imitar. 

12 de junho de 1860, t. 1, p. 185-188. 
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:N. &C. 

Em 2.ª discussão a proposta do Governo fixando as forças de terra 
para o exercício financeiro de 1861-1862. O ex-ministro da Fazenda que 
tentara a reforma bancária fora Francisco de Sales Torres Homem. Os 
atuais ministros da Justiça, da Guerra e da :\farinha, que a ele se tinham 
oposto fora respectivamente Paranaguá, Rego Barros e Pais Barreto. O 
atual ministro da Fazenda e pre~idente do Conselho que impunha a re-
forma bancária era Ângelo Moniz da Silva Ferraz, e o ministro do lm· 
pério, a quem o Pe. Miguel rende homenagem pela sua coerência, era 
João de Almeida Pereira Filho. Os artigos cm discussão da lei de 
fixação das forças de terra são aprovados na sessão do dia seguinte 
(Anais, I, 190). A discussão do orçamento entrará de fato em pauta na 
se~~ão subseqüente. O art. 1o ela reforma eleitoral, alterando a lei dos 
círculos, é aprovado, apesar da oposição ele Francisco Otaviano e ou-
tros, na sessão de 5 de julho (Anais, II, 48). Na sessão de 17 de julho, 
todo o projeto será aprovado com 74 votos a favor e 24 contra. Entre 
os que aprovaram o projeto, figuram os nomes dos Pes. Pinto de l\fen. 
donça e Pinto de Campos. Já não aparece o nome do Pe. Miguel Joa-
quim de Araújo (Anais, II, 186). 

A lei dos círculos, ou distritos eleitorais, constituiu uma inovação do 
dec. 842, de 19 de setembro de 1855. Foi votada dificultosamente no 
Ministério chamado 'da Conciliação', chefiado pelo marquês de Paraná. 
A oposição acusou-a de inconstitucional porque a carta de 1824 falava 
em eleitores 'de província' e eles deixavam ele o ser, passavam a eleitores 
'de distrito'. As províncias eram divididas em distritos. Em cada um 
reunia-se o colégio eleitoral (eleito pelos votantes nas paróquias) . Cada 
eleitor votava por cédula não assinada, em papel fornecido pela mesa. 
Seria eleito o que tivesse maioria absoluta no distrito. Se ninguém ai· 
cançasse esse quor.um, haveria 29 escrutínio. Se ainda não houvesse quo-
rum, proceder-se-ia a 3.0 escrutínio ao qual só concorreriam os dois can-
didatos mais votados. No caso de empate tirar-se-ia a sorte. 

A lei n9 1.082, de 18 de agosto de 1860, aumentou o número de 
deputados por distrito para três (ª3). 

MIGUEL JOAQUIM DE ARAúJO 

Há uma lei que faculta concederem-se cartas de naturali-
zação a todos os estrangeiros pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Império, preenchidas determinadas condições. 
Não há razão "para que o Corpo Legislativo esteja há tantos 

(83) COSTA, EDGARD. A Legislação eleitora/ brasileira. Rio de Janeiro, I.N.L., 
1964, p. 26. 
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anos convertido em uma máquina de fabricar cidadãos brasi-
leiros; barateando esse foro tão às largas, sem o menor es-
crúpulo, sem a menor reflexão, e sem o menor exame sobre 
tal matéria." 

Queixa-se do fato de que 

"aparece um projeto concedendo carta de naturalização ao 
súdito fulano de tal; aparece logo após desse projeto uma 
infinita série de emendas, estendendo e ampliando o mesmo 
favor a sicrano, beltrano, etc." 

Tem uma forte razão para votar contra todos esses artigos e emen-
das: 

".É a persuasão em que estou de que esses súditos estran-
geiros, a maior parte portugueses, que aqui se apresentam 
pedindo cartas de naturalização, já têm em vista explorar a 
mina dos lugares públicos, quase que têm a promessa de que 
este ou aquele emprego público lhes há de ser dado, con-
tanto que obtenham suas cartas de naturalização." 

Reporta-se à autoridade de Pimenta Bueno que em seu Tratado 
de Direito Público observa que as cartas de naturalização 

"só deverão ser dadas àqueles que se tornam distintos e reco-
mendáveis por seus valiosos títulos, por seus talentos e por 
suas eminentes qualidades, sendo que por isso virão prestar 
ao país o contingente de seus serviços." 

Nota que nenhuma dessas razões são alegadas nos pedidos de natu-
ralização. 

15 de junho de 1860, t. I, p. 211. 
N.&C. 

Está em 2.ª discussão o projeto do Senado que autoriza o Governo 
a mandar passar carta de naturalização de cidadão brasileiro ao súdito 
português Antônio Maximiano de Figueiredo. 

O livro de Pimenta Bueno (marquês de São Vicente) chama-se Di-
reito Público Brasileiro. (Rio de Janeiro, 1857, 2 vols.) 

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Nada se pode dizer ainda da utilidade dos trabalhos da 
Comissão Científica, porque ela não os concluiu. Deve-se es-
perar os resultados. 

2 de julho de 1860, t. II, p. 16. 
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N.&C. 

Está em discussão a proposta do orçamento na parte relativa à des. 
pesa do Ministério do Império. O deputado pela Bahia, José Joaquim 
Landulfo da Rocha Medrada, observa haver sido destinada uma verba 
para uma Comissão Científica com o fim cfe explorar o interior de algu· 
mas províncias do Império, sendo que a mesma "parece um objeto me-
ramente de luxo'', sem resultados. 

A Expedição Científica de Exploração é um triste episódio da bis. 
tória cultural do Brasil. Toda exploração científica do país até então 
tinha sido feita por sábios estrangeiros, Saint-Hilaire, Martius, Wied, 
Pohl, Langsdorffe e outros. O imperador fomentou a organização de 
uma grande expedição com cientistas brasileiros. 

Houve muita má-vontade do Legislativo e da imprensa. Afinal, o 
Museu Nacional e o Instituto Histórico e Geo~ráfico colaboraram. Ca-
panema, Gonçalves Dias, A. Porto Alegre, Cândido B. de Oliveira, 
Raja Gabaglia, Ferreira Lagos e Reis Carvalho, exploraram o Nordeste. 
Os resultados de fato não corresponderam à expectativa. Para remate 
de males, o navio que trazia a maior parte do material colhido nau-
fragou e tudo se perdeu. Salvaram-se algumas coleções e um bom ma· 
teria! bibliográfico adquirido previamente. O povo caçoou de tudo e a 
t:xpedição foi conhecida como Comissão das Borboletas. Não houve 
compreensão da importância da iniciativa, nem os sábios tiveram um 
comportamento exemplar (84). 

60/8 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apóia a idéia de Francisco Otaviano contrário à participação do 
clero nas mesas eleitorais: 

"Concordo, não pelas razões dadas na sessão de ontem 
pelo Sr. Martinho Campos, que se mostrou receoso da invasão 
ultramontana, mas porque desejo que os párocos sejam afas-
tados das lutas com seus rebanhos. Precisamos dos p<írocos 
para administrar os sacramentos, e não para ter parte na luta 
eleitoral." 

10 de julho de 1860, t. II, p. 99. 
N.&C. 

O Pe. Pinto de Campos, que já na sessão do dia anterior pedira o 
encerramento da discussão (Anais, II, 82), julga-se obrigado a entrar 

(84) BRAGA, RENATO. História da Comissão Cientifica de Exploração. Fortaleza, 
Universidade do Ceará, 1962. 
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aa mesma, por ocasiao do assunto levantado por Francisco Otaviano. 
Há várias sessões, discutia-se o projeto de reforma eleitoral, a cujo art. 
2.º, o deputado Francisco Carlos Brandão apresentara uma emenda obri-
gando os párocos a fazerem parte das mesas eleitorais (Anais, II, 19). 
É desta emenda que discorda Francisco Otaviano, afirmando porém 
que com isso não pretendia defender a incompatibilidade do clero: 

O Sr. Pinto de Campos: - Já existe de fato. 
O Sr. Barros Pimentel: - Tanto não existe, que V. Ex.ª está aqui. 
O Sr. Pinto de Campos: - Aqui só há dois ou três sacerdotes, e 

esses mesmos pode ser que na eleição seguinte o jacaré os coma". 
De fato, dos padres deputados, só o Pe. Pinto de Campos voltará 

à Câmara na legislatura seguinte. A emenda ou artigo de Francisco Car-
los Brandão é rejeitada (Anais, II, 101). Na sessão cfo dia 16, o Pe. 
Pinto de Campos, com muitos outros deputados, aproveita da ocasião da 
3.ª discussão do projeto para introduzir emenda, dando mais um depu-
tado à Província do Ceará (Anais, II, 169). 

60/9 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Com José Antônio Saraiva apresenta emenda aditiva ao § 12 do 
art. 3.0 do orçamento da Justiça: 

"Aumente-se a verba - seminários episcopais - com a 
quantia de 3:000$000, que será posta à dispasição do metro-
politano para as despesas com três pensionistas no seminário 
americano em Roma. " 

19 de julho de 1860, t. II, p. 218. 

N.&C. 

Deve tratar-se do Colégio Pio Latino-Americano, criado cm Roma, 
no ano de 1858, por iniciativa do bispo chileno D. Inácio Eyzaguirre, 
e com o apoio de Pio IX, que quis dar seu nome ao colégio. Este se 
destinava a formar, na universidade Gregoriana de Roma, o clero latino-
americano. Mais tarde, em 1934, já sob o pontificado de Pio XI, o 
clero brasileiro seria encaminhado em Roma ao Colégio Pio Brasikiru, 
fundado por iniciativa de D. Sebastião Leme, e confiado também à 
Companhia d'e Jesus. Na sessão de 21 de julho, o Pe. Pinto de Campos, 
já com o apoio, não só de Saraiva, mas também de Cândido Mendes e 
do visconde de Camaragibe aumenta para quatro contos a verba solici-
tada, ampliando sua destinação "para os pensionistas que os bispos do 
lmpério julgarem habilitados para estudar no Seminário Americano em 
Roma" (Anais, II, 238). As emendas são aprovadas na sessão ele 23 ele 
julho (Anais, II, 251). 
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 60/10 

Apresenta projeto de resolução: 

"Fica o Governo autorizado a satisfazer a quantia devida 
pela Fazenda Pública ao representante, competentemente ha-
bilitado, do espólio do finado conde da Barca, em confor-
midade com a decisão do Poder Judicial." 

23 de julho de 1860, t. II, p. 249. 

N. &C. 

O conde da Barca, Antônio de Araújo e Azevedo, morrera em 1817. 
Estadista, homem de ciências e letras, viera ao Brasil com D. João VI. 
No Rio de Janeiro, entre muitas outras iniciativas, fundou a Imprensa 
Réga e a Academia de Belas-Artes. Do seu espólio constava entre outros 
bens, uma rica biblioteca que foi incorporada à Biblioteca Nacional. 

60/11 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Apresenta à Câmara o discurso por ele proferido diante do impe-
rador e sua esposa cumprimentando-os "pelo feliz aniversário natalício 
da sereníssima princesa imperial", como orador da deputação enviada pela 
Câmara para esse fim: 

"Senhor! A Câmara eletiva nos encarrega de, neste dia 
auspicioso, exprimir perante V. M. I. os sentimentos de amor 
e dedicação que prendem o povo ao trono e à dinastia. 

"Dia solene é este! Como natalício da princesa imperial, 
faz-nos elevar voto de graças ao Poderoso pelo presente com 
que brindou esta nação. Como época de seu juramento ao 
pacto fundamental, consorcia politicamente a futura sobera-
na com o país, cfe quem é ídolo. 

"Que majestoso não é, imperial senhor, o espetáculo que 
ao mundo damos! Que torrentes de mercês não baixam so-
bre nós do trono que se assenta nas alturas! Paz, prosperi-
dade, ordem, engrandecimento, tudo sorri aos nossos destinos; 
e na quadra vertiginosa em que outros põem os mais sagrados 
princípios em questão, o Brasil se organiza e fortifica. Na 
Europa das monarquias abala-se a monarquia; na América 
das repúblicas e monarquia arraiga-se! 

"A esta instituição, tão nossa, deve em grande parte o 
Brasil, desde o seu descobrimento até hoje, os progressos que 
o colocam na vanguarda da América Meridional. 
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"Muito fizeram os antepassados de V. M. l.; mas sua obra 
só em nossos dias se completou. Bem era que no homem 
da espada e da liberdade, em vosso augusto pai, o Império 
achasse um fundador; - que no soberano filósofo, em vós, 
senhor, deparasse o organizador; - e que numa excelsa prin-
cesa depusesse as mais douradas esperanças de harmonia e de 
amor. 

"Por mais que a imaginação alterada afaste o fantasma 
desse período horrível de viuvez e luto em que a pátria tem 
de perder seu primeiro cidadão, a natureza não abdica; e 
esse cetro, símbolo de tantas glórias, terá num dia que Deus 
por muitas décadas remova, que passar às mãos da adorada 
princesa que ainda mais intimamente se ligou hoje aos sú-
ditos de V.M.l. 

"Não! não seremos nós sem dúvida, nós, os eleitos deste 
povo fiel, que ainda ontem embalou vosso berço, senhor, es-
tremecendo-o de afeto; nós, os intérpretes de uma geração 
que passará à história antes que o diadema coroe outra fon-
te; não seremos nós que presenciaremos os benefícios de 
outro reinado. 

"Mas se os homens definham e morrem, as nações vivem 
e crescem. Aos mil títulos de nossos soberanos, à gratidão 
de seus povos, acresce o primoroso desvelo com que se esfor-
çam por dispor o espírito e o coração da herdeira do sólio, 
já tão angelicamente dotada pelo Dispensador Supremo com 
suas graças para constituir-se centro de todas as benquerenças, 
penhor de todas as venturas. . 

"O botão será flor ·esplêndida de galas, opulenta de 
aroma; esse juramento, que hoje se desprende de lábios ino-
centes, é uma voz providencial que assegura ao Império de 
Santa Cruz, para remotas épocas, uma imperatriz filha deste 
solo grandioso e abençoado, virtuosa como sua augusta mãe, 
prudente como seu egrégio pai, nobre como seus preclaros 
ascendentes, anjo tutelar da nação [ ... ] como ela própria. 

"A Câmara dos Deputados, manifestando a V. M. 1. os 
sentimentos de gratidão e respeito que a animam, toma a 
mais viva parte no acontecimento solene que nos congrega 
neste recinto, felicita a V. M. I, senhor, a vossa ínclita con-
sorte, como reis e como pais; - à adorável princesa, como 
herdeira e futura conquistadora de tão legítimos afetos; - ao 
povo brasileiro por este novo penhor de sua integridade e 
porvir; - e a si, por lhe caber a glória de encerrar seus tra-
balhos, tomando parte na fixação de mais um marco miliário 
na estrada do progresso deste venturoso país." 

30 de julho de 1860, t. II, p. 319. 
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N.&C. 

Tratava-se da princesa Isabel, nascida a 29 de julho de 1846, que, 
na véspera, 29 de julho de 1860, prestara juramento como herdeira pre-
mntiva da coroa. 

60/12 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Dá vários apartes contra Sampaio Viana que defendia a tese se-
gundo a qual o Legislativo não era obrigado a votar a verba para pa-
gamento de uma dívida reconhecida por sentença judicial contra a Fa-
zenda Pública. Sampaio Viana, apoiando-se no fato de que os credores 
originários tinham renunciado ao pagamento, defende o Tesouro Pú-
blico e repele os apartes do Pe. Campos: 

"Até a Igreja contra o Tesouro, Senhores (risadas) , não 
me deixando expor minhas idéias. " 

3 de agosto de 1860, t. III, p. 37. 

N.&C. 

É curioso notar que, anos antes, e Pe. José António Marinho de-
fendera a mesma tese de Sampaio Viana. Tratava-se do pagamento de 
mais de 150 contos a Manuel José Teixeira Barbosa. O Pe. Pinto de 
Campos acaba dando sua palavra que votará com Sampaio Viana e con-
tra o projeto autorizando o Governo a pagar a dívida, se o orador 
provar a renúncia dos credores originários. A questão voltará à pauta 
na sessão de 16 de agosto, levantará novos debates e ficará adiada pela 
hora. Acabará não sendo resolvida na sessão legislativa que encerrará 
seus trabalhos poucos dias depois. A questão voltará à Câmara em 
1867, encontrando forte opositor no Pe. Correia das Neves. 

60/13 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Se o Corpo Legislativo se limitar a legislar sobre os 
efeitos civis dos casamentos acatólicos, o episcopado nada 
teria que dizer, porquanto neste ponto reconhecia que o poder 
secular podia fazer qualquer lei que regulasse tais casamentos 
em suas relações exteriores." 

O bispo do Rio de Janeiro, consultado por ele sobre o assunto, 
declarara-lhe que as soluções que as Comissões ofereceram em substitui-
ção ao projeto primitivo em nada ofendiam a doutrina católica. 
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"Em minha opmiao, que não cedo em ardor de crença 
católica a ninguém, ao menos quanto as minhas fracas for-
ças o permitem, entendo que não há aqui ofensa alguma à 
doutrina da Igreja e por isto adoto as idéias sem escrúpulo 
nenhum." 

11 de agosto de 1860, t. III, p. 145. 

N.&C. 

O Pe. Pinto de Campos responde a Vilela Tavares. 
Entrava em 2.ª discussão o projeto sobre casamento de não-católicos, 

com as emendas ao mesmo apresentadas pelas Comissões reunidas de 
Justiça Civil e Negócios Eclesiásticos. As emendas diziam: 

"Art. I.0 Os efeitos civis dos casamentos celebrados na forma das 
leis do Império serão extensivos: 

I.0 Aos casamentos de pessoas que professarem religião diferente 
da do Estado, celebrados fora do Império, segundo as leis e a religião 
a que os contraentes estavam sujeitos, sendo comprovados pelos meios 
exigidos nos países em que tiveram lugar. 

2.0 Aos casamentos de pessoas que professarem religião diferente 
da do Estado, celebrados no Império, antes da publicação d'a presente 
lei, segundo o costume ou as prescrições das religiões respectivas, pro-
vadas com certidões, nas quais verifique-se a celebração do ato religioso. 

3.0 Aos casamentos de pessoas que professarem religião diferente  
da do Estado, que d'a data da presente lei em diante forem celebrados  
no Império, segundo o costume ou as prescrições das relações das reli- 
giões respectivas, contanto que a celebração do ato religioso seja provada  
pelo competente registro, e na forma que for determinado em regula- 
mento, e outrossim contanto que não se dê entre os contraentes impe- 
dimento que na conformidade das leis em vigor no Império, naquilo que  
lhes possa ser aplicável, obste ao matrimônio católico.  

Este último ponto, pelo que respeita a tais casamentos celebrados 
depois da publicação desta lei, poderá ser averiguado perante os tribu-
nais ordinários para denegação dos efeitos civis somente. 

Art. 2.0 O Governo regulará o registro e provas destes casamentos, 
e bem assim o registro dos nascimentos e óbitos das pessoas que não 
professarem a religião católica, e as condições necessárias para que os 
pastores de religiões toleradas possam praticar at0s que produzam efei-
tos civis". Entre os membros das Comissões, apenas o Pe. Pinto de Men-
donça assinara "com restrições". Abre a discussão, o jurista Vilela Ta-
vares, deputado por Pernambuco, conhecedor erudito, professor de Di-
reito Eclesiástico a cujas fontes se reporta. Jurista ortodoxo levantara 
uma dúvida grave sobre o projeto: "Os efeitos civis que se quer ligar 
ao casamento dos infiéis e dos acatólicos trazem consigo a indissolubili-
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dail.e tm dissolubilidade do matrimônio? Se trazem consigo a indissolu-
bilidade, vós mesmos atacais a crença daqueles que quereis proteger, 
há comunhões, há seitas dissidentes, em que o matrimônio é dissolúvel; 
vós ides estabelecer a indissolubilidade do matrimônio contra essas re-
ligiões que cuidadosamente pretendeis respeitar, em virtude da liberdade 
de consciência. É uma confradição." 

Apoiando-se pois no fato de que o Pe. Pinto de Mendonça assinara 
~oro restrições, apresenta requerimento pedindo adiamento da discussão, 
a fim de dar oportunidade ao "Arcebispo Metropolitano da Igreja Bra-
§ileira" para se pronunciar sobre as emendas. É contra esse requeri-
mento .que intervém o Pe. Pinto de Campos. O Arcebispo Metropoli-
tano era ainda D. Romualdo Antônio de Seixas, que aliás morreria 
poucos meses depois, a 29 de dezembro de 1860. O requerimento de 
Vilela Tavares será rejeitado na sessão seguinte (Anais, III, 146) . O 
Brasil constituía uma única província eclesiástica. O arcebispado do 
Rio de Janeiro só foi criado na República. 

60/14 ANTONIO PINTO DE MENDONÇA 

Seria melhor que tanto o metropolitano, como os demais 
bispos do Brasil fossem ouvidos não só sobre a proposta, mas 
também sobre as emendas das Comissões. 

Como não será mesmo possível aprovar o presente pro-
jeto esse ano em ambas as Câmaras, no próximo ano, quan-
do for discutido, já se terão as respostas dos prelados, con-
tribuição valiosa para lei tão importante. 

Tanto mais que tem ainda seus escrúpulos sobre as emendas: 

"A respeito dos casamentos dos protestantes celebrados 
no Império antes e depois da publicação da lei, por isso que, 
quer pelo Tridentino, quer pela legislação civil, não se pode 
considerar válido casamento algum que não seja contraído 
na forma prescrita pelo mesmo Concílio." 

li de agosto de 1860, t. III, p. 145. 

N. &:C. 

O Pe. Pinto de Mendonça discorda pois do Pe. Pinto de Campos 
e amplia o requerimento de Vilela Tavares, propondo que fossem con-
sultados também os outros bispos do Império. O requerimento do Pe. 
Mendonça será rejeitado na sessão seguinte, continuando pois a discussão 
do projeto (Anais, III, 146). 
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 50/15 

Sobre casamento entre pessoas que não professam a religião católica. 
Critica o Sr. deputado Jerônimo Vilela de Castro Tavares que, 

"encarando o matrimônio em seu caráter exclusivamente es-
piritual, o nobre deputado desconheceu as suas relações ex· 
teriores, assim como contestou, ou pareceu contestar ao poder 
civil, a competência em regular essas mesmas relações. O 
nobre deputado sabe perfeitamente que se o matrimônio em 
sua origem primitiva e divina é um contrato natural, elevado 
por Jesus Cristo à dignidade do sacramento, deve também 
saber que, por certo aspecto, é um contrato social, isto é, 
eclesiástico e político e por isso em todos os tempos e em 
todos os países os legisladores [ ... ] exerceram sempre grande 
autoridade sobre o matrimônio. [ ... ] Não se trata aqui de 
validade nem de nulidade do matrimônio; trata-se unica-
mente dos efeitos civis dos casamentos acatólicos, sem entrar-
mos na apreciação da validade ou nulidade de tais atos, por-
que quem conhece a legislação do país não pode ter dúvida 
sobre este ponto. [ ... ] O nosso fim é assegurar aos filhos 
de tais casamentos o gozo de direitos que lhes faltam, sem 
nos importarmos com as condições que presidiram a essas 
uniões. [ ...] Imoral seria consentir, no seio de uma socie-
dade civilizada e cristã, que centenas de famílias que se fi. 
zeram brasileiras pela adoção do domicílio, ficassem sem a 
proteção das lei que lhes regulassem os seus direitos de su-
cessão nas heranças, e que as fizessem participantes das ou-
tras vantagens d'o estado social (apoiados). Não entremos 
pois na apreciação da legitimidade ou ilegitimidade da ori. 
gem de tais uniões matrimoniais; e, sem santificarmos os seus 
princípios, procuremos moralizar as suas conseqüências." 

13 de agosto de 1860, t. III, p. 147-148. 

N.&C. 

Prossegue a 2.ª discussão do projeto. O Pe. Pinto de Campos re-
coloca a questão nos seus devidos termos, dos quais tinha sido distraído 
pelo deputado Vilela Tavares, que dissertara ortodoxamente sobre os 
princípios, mas pretendia tirar deles indevidamente argumentos contra 
a emenda. É lúcida a intervenção do Pe. Pinto de Campos, enquanto 
reconhece o matrimônio como de direito natural e reconhece no Estado 
o direito de legislar sobre seus efeitos civis. É menos feliz quando, em 
resposta a um aparte de Vilela Tavares, remete a questão para a moral 
pública, em vez de explicitar o que estava contido na premissa do ma-
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trirnônio como de Direito Natural, isto é, que a indissolubilidade não 
é uma exigência de Direito Eclesiástico, válida só para católicos, mas 
de Direito Natural, válida para todos. 

ANTONIO PINTO DE MENDONÇA60/16 

Confessa que no ano anterior votara pela emenda do projeto regu-
lando o casamento cfos não-católicos, mas que agora, repensando no 
texto, descobre nele alguns erros que o obrigam a reformar sua posição. 
O primeiro erro estava na 

"distinção que se pretendia estabelecer entre o mero contrato 
e o sacramento no matrimônio das pessoas batizadas, distin-
ção que a Igreja não admite, que é contrária à sua doutrina, 
porquanto é corrente entre todos os teólogos que não há 
contrato válido sem sacramento, e vice-versa, de sorte que, 
para haver matrimônio válido, deve existir ao mesmo tempo 
contrato e sacramento. 

Admitida a separação de uma coisa da outra, cairíamos 
no erro gravíssimo de chamar matrimônio aquilo que a Igre-
ja chamava verdadeiro concubinato, e é por isso que só é 
verdadeiro e legítimo matrimônio o matrimônio-sacramento." 

Julga também que 

"concedendo a lei ao matrimônio dos protestantes todos os 
direitos civis de que gozam os matrimônios católicos, vai sem 
dúvida ou legalizar esses matrimônios, ou pelo menos auto-
rizar esses concubinatos; e quer uma quer outra coisa é um 
erro que ofende a doutrina da Igreja e a moral pública." 

A emenda continha um segundo erro sancionando a indissolubili-
dade dos efeitos civis desses matrimônios, 

"o que era contra a religião católica, pelo obstáculo que se 
punha à conversão ao catolicismo, era ao mesmo tempo con-
tra a doutrina das seitas dissidentes, que admitem o divórcio 
como condição essencial aos casamentos civis. Está visto pois 
que semelhante indissolubilidade é um erro que fere aos ca-
tólicos e aos protestantes." 

O terceiro erro da emenda residia no fato de reputar válidos os ca-
samentos dos não-católicos no Brasil antes e depois da promulgação da 
lei: 
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"Eu sempre me opus a isso e contínuo a opor-me, por-
que é doutrina universalmente seguida de que em todos os 
países onde, como no Brasil, foi recebido o Concílio Tridcn-
tino, todos os matrimônios contraídos fora das regras pres-
critas no mesmo Concílio são evidentemente nulos, ainda 
como meros contratos em virtude da clandestinidade. 

Não só a lei do Tridentino, como mesmo a nossa legis-
lação civil assim o declaram, e tais casamentos nulos não 
podem produzir efeitos civis por si mesmos". A nova emen-
da, que tem aliás também a assinatura do nobre minis-
tro da Justiça, "de cujos sentimentos religiosos e ortodoxos 
não é lícito duvidar", evita esses erros, mas parece ainda 
equívoca no que se refere a casamentos de não-católicos ce-
lebrados no Império. O texto não é bastante claro em expli-
citar o sentido que lhe queriam dar as Comissões que o re-
digiram: "o qual outro não foi senão dar os efeitos civis 
aos matrimônios dos acatólicos celebrados no Império, sem 
contudo nenhum juízo emitir, nada dizer absolutamente so-
bre a legitimidade ou ilegitimidade desses matrimônios [ ... ] 
Tratando do casamento, e não dos filhos como que dão a 
entender que os efeitos civis se concedem a esses casamentos 
porque eles em virtude da lei tomam um caráter de legiti-
midade." 

A dificuldade de evitar esse equívoco é tão grande que 
melhor fora não legislar sobre a matéria ou então impetrar 
"da Santa Sé a dispensa da clandestinidade, a exemplo do 
que se fez para a Holanda e para a Bélgica. Os protestantes 
são membros da Igreja católica; ainda que rebeldes, estão 
sujeitos às leis desta Igreja, e principalmente nos países ca-
tólicos, como é o Brasil, assim ficaria tudo remediado." 

Revela enfim as razões de suas apreensões: muitos católicos, menos 
firmes em sua fé, abraçarão o protestantismo, 

"o interesse e o amor arrastam o homem a grandes excessos!" 

Termina reafirmando seu apoio ao Governo, mas ao mesmo tempo 
sua decisão de não apoiá-lo nessa questão importante onde estão em 
jogo o princípios religiosos: 

"Acima de quaisquer considerações está o profundo sen-
timento do meu dever como católico, como padre e enfim 
como representante da nação, cujo primeiro juramento foi 
manter a religião católica apostólica e romana; e compreen-
dendo o meu juramento, eu não desejo trair a santidade e as 
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conseqüências dele" (muitos apoiados; muito bem, muito 
bem). 

13 de agosto de 1860, t. III, p. 148-149. 
N.&C. 

O texto primitivo que, a 19 de julho de 1858, fora enviado às Co-
missões de Justiça Civil e Negócios Eclesiásticos, e que o Pe. Pinto de 
Mendonça aprovara e do que agora se retrata, fazia parte de um pro-
jeto mais amplo relativo aos casamentos mistos, e dizia: 

"Art. I.0 Os casamentos entre pessoas que não professem a reli-
gião católica apostólica romana serão feitos por contrato civil, podendo 
seguir-se o ato religioso, se este não tiver sido celebrado antes. 

Art. 2.0 O casamento civil também poderá ser contraído quando 
um dos contraentes for católico e o outro não. Fica, porém, entendido 
que se nessa hipótese preferirem celebrar o casamento religioso ante a 
Igreja católica, o poderão fazer independentemente de contrato civil, pro-
duzindo o religioso, além cio vínculo espiritual para os católicos, todos os 
deitos civis para ambos, tão completamente como se tivesse havido con-
tra to civil . 

Art. 3.0 O contrato civil, seguido da comunicação dos esposos, assim 
na hipótese do art. I.0 , como do art. 2.0 , torna o matrimônio indissolú-
vel e produz todos os efeitos civis que resultam do que é contraído se-
gundo as leis e costumes do Império. 

Art. 4/' Os casamentos mistos, ou entre pessoas estranhas à Igreja 
católica, bona fide, contraídos antes da publicação da presente lei, por 
escritura pública, ou celebrados na forma de alguma religião tolerada, 
se consideram ipso facto ratificados para os efeitos civis, como se ti-
vessem sido contraídos ou celebrados na forma prescrita para os casa-
mentos civis, uma vez que a isso se não oponham impedimentos tais 
que os devam embaraçar, segundo o que houver regulado o Governo em 
conformidade do § l.O do art. 6.0 . 

Parágrafo único. Dentro, porém, de um ano, contado da publicação 
da lei, será livre dissolvê-los, quando o permita a religião, segundo a 
qual se tiver celebrado a cerimônia religiosa. Passado este período, fi-
carão sendo indissolúveis." 

Art. 5.0 São reconhecidos válidos e produzirão todos os efeitos 
civis os casamentos celebrados fora do Império, segundo as leis do país 
onde tiverem sido contraídos. 

Art. 6.0 É o Governo autorizado: 
§ 1.0 Para regular os impedimentos, nulidades, divórcios quoad 

thorum e forma da celebração dos referidos casamentos como contratos 
civis. 

§ 2.0 Para organizar e regular o registro dos mesmos casamentos, 
assim como dos nascimentos que deles provierem. 
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Palácio do Rio de Janeiro, 19 de julho de 1858 - Francisco Diogo 
Pereira de Vasconcelos." 

O alUal ministro da Justiça que assinara também a nova redação 
da emenda era João Lustosa da Cunha Paranaguá. A doutrina canônica 
em que se inspira o Pe. Pinto de Mendonça permitia-lhe uma ilação 
falsa já denunciada pelo Pe. Pinto de Campos no discurso de Vilela 
Tavares: regular os efeitos civis de um matrimônio implicava no reco-
nhecimento de sua legitimidade. Por outro lado, a rigidez de sua po-
sição pretendendo enquadrar os protestantes na disciplina canônica da 
Igreja era dificilmente defensável: implicava em que a Igreja católica 
reconhecesse a validade do batismo conferido pelas seitas protestantes, 
isto é, que no ato de batizar elas pretendiam fazer "o que faz a Santa 
Madre Igreja". No fundo, parece que a grande apreensão do Pe. Pinto 
ie Mendonça era de natureza pastoral. Fundava-se no medo de muitos 
católicos buscarem para se casar as igrejas protestantes que não reco-
nheciam a indissolubilidade <lo matrimônio. A questão do chamado 
matrimônio clandestino "a exemplo do que se fez na Holanda e na Bél-
gica", prende-se à declaração promulgada por Bento XIV, em 1741, e 
é referente exclusivamente àqueles países. No tocante aos casamentos ali 
celebrados entre não-católicos, o Papa os declara válidos, mesmo não 
observada a forma prescrita pelo Concílio Tridentino, contanto que não 
sejam viciados por algum impedimento canônico. Em vez de fazer uma 
legislação específica para o Brasil, o Pe. Pinto de Mendonça sugere um 
pedido à Santa Sé para estender ao Brasil a declaração de Bento XIV. 

O texto da declaração pontifícia, que aliás o Pe. Pinto de Campos 
diz que traduzira para o português, em resposta a um aparte de Vilela 
Tavares, consta do Enchiridion Sym Bolorum, n.º 1452: "De matrimo· 
niis clandestinis in Belgio et Hollanda. Ex declaratione: Matrimonia 
qure in locis" de 4 novembro àe 1741. 

60/17 .JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"Havia de ter uma resposta categórica. Impedir aos bis-
pos de levantarem preces pela tranqüilidade da Igreja!" 

13 de agosto de 1860, t. III, p. 150. 

N.&C. 

Trata-se de um aparte a um discurso de Francisco Otaviano que 
atacava a intolerância do projeto regulando a questão dos efeitos civis 
dos casamentos de nã0-eatólicos. Soube que o primeiro projeto, que re-
gulava também os casamentos mistos, fora objeto de ataques e até de 
reclamações diplomáticas. Julga esse primeiro projeto melhor que o 
atual e não admite que o Governo retire uma proposta por pressões 
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externas, o que seria "prejudicar o decoro do Governo [ ... ] e também 
o decoro da nação". A propósito, interroga o ministro dos Negócios Es-
trangeiros a respeito de boatos, segundo os quais "por uma legação nesta 
Corte se pediram explicações a S. Exa. sobre se fora pelo Sr. ministro 
dos Negócios Estrangeiros ou pelo Governo Imperial autorizado o digno 
metropolita do Brasil para mandar fazer preces nas nossas igrejas pela 
restituição das Românias a Sua Santidade". Aqui se insere o aparte do 
Pe. Pinto de Campos. Se o boato tinha fundamento, a interpelação po-
deria ter partido da legação do Piemonte, que, na sua campanha, pela 
unificação da Itália, avançava pelos Estados Pontifícios, os quais capi-
tulariam no mês seguinte, a 18 de setemhro de 1860, com a vitória de 
Castelfiardo. 

60/18 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

"É uma proposição que tem contra si o protesto da Câ-
mara toda." 

14 de agosto de 1860, t. III, p. 160. 
N.&C. 

É um aparte a um discurso de Vilela Tavares que protestava contra 
a afirmação feita por Francisco Otaviano segundo o qual era imoral a 
idéia de que o casamento de infiéis, no qual um dos cônjuges se converte 
à fé católica, pode ser dissolvido, se o cônjuge não convertido impede 
o cônjuge católico de praticar sua religião. É esta afirmação de Fran-
cisco Otaviano que segundo o Pe. Pinto de Campos tinha contra si o 
protesto da Câmara toda. Trata-se do chamado privilégio Paulino. Não 
há dúvida que, para um não-católico ou para quem desconhece a pro-
blemática desse privilégio, ele possa parecer imoral. Aliás o privilégio 
foi rarissimamente aplicado. 

fi0/19 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Depois de reafirmar com insistência seu acordo com a doutrina de-
fendida por Vilela Tavares, volta a esclarecer o sentido das emendas 
em discussão, que pretendem exclusivamente definir os direitos civis dos 
filhos de casamentos de não-católicos: 

"O Governo do país não padia deixar de tomar uma 
medida que garantisse o presente e o futuro dos novos súditos 
do Estado, e que pusesse termo à imoralidade que podia re-
sultar do Estado anômalo em que se acham os dissidentes 
(apoiados) . Convinha quanto antes sujeitá-los a leis regula-
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res, em relação aos interesses futuros de seus filhos, prote-
gendo-os contra o arbítrio que se pode dar da parte dos pais 
no reconhecimento de seus direitos hereditários. A força da 
lei é muito mais obrigatória do que a vontade de cada um 
(apoiadas) . Até o presente, os filhos dos católicos estão su-
jeitos ao querer dos pais, que podem reconhecê-los ou deixar 
de reconhecê-los; e será isto digno da caridade e da nossa 
civilização?" (apoiados) . 

Revela a seguir qualquer suspeita contra a ortodoxia do deputado 
Francisco Otaviano, o qual se fez a afirmação de que o acusam, deve 
tê-la feito por inadvertência. 

"Nenhuma tentativa heterodoxa que aqui tenha apareci-
do, desde os seus primeiros tempos, ainda foi adiante (apoia-
dos) ; e espero em Deus que tantas apareçam como outras 
tantas vezes serão esmagadas sob o peso da reprovação dos 
legisladores brasileiros" (muitos apoiados; muito bem). 

14 de agosto de 1860, t. III, p. 163-164. 

N.&C. 

Vilela Tavares, culto e ortodoxo, devia ser um parlamentar extre-
mamente suscetível. Agastara-se com o fato do Pe. Pinto de Campos ter 
qualificado seu discurso de dissertação escolástica'', que entendia como 
dissertação de estudante". As intervenções do Pe. Pinto de Campos re-
fletem bem a autoconfiança de uma Igreja triunfalista que de maneira 
nenhuma se dava conta da crise de agnosticismo que já começava a atin-
gir as elites, mesmo no Brasil. A emenda é aprovada e passa à 3.ª dis-
cussão (Anais, III, 164), indo antes às Comissões respectivas para última 
redação. 

60/20 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Com outros membros das Comissões, apresenta a redação definitiva 
da emenda: 

"O § 1,0 do art. 1.0 substitua-se pelo seguinte: Aos casa-
mentos de pessoas que professarem religião diferente da do 
Estado, celebrados fora do Império, segundo os ritos ou as 
leis a que os contraentes estavam sujeitos." 

21 de agosto de 1860, t. III, p. 230. 
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N.&C. 

Entra em 3.ª discussão o mesmo projeto. A redação final é assi-
nada, entre outros, pelo ministro da Justiça, Paranaguá e pelo deputado 
Mendes de Almeida. A redação não agrada ao deputado pela Bahia, 
Casimiro de Sena Madureira. Na sua opinião, o texto não corresponde 
ao que ficara estabelecido na 2.ª discussão, e não refletia bem o sentido 
<la Carta do Sumo Pontífice, segundo o qual "o poder temporal se li-
mite a legislar sobre os efeitos civis dos casamentos porém que deixe 
à Igreja o regular os casamentos, tanto dos católicos como mesmo dos 
cristãos". Curiosamente Sena Madureira tinha razão quanto ao sentido 
do texto pontifício. A observância <la forma trindentina era tida como 
condição de validade para os casamentos, até dos cristãos não-católicos, 
dissidentes. A declaração de Bento XIV, citada em N. & C. da interven-
ção de 13 de agosto, abria uma exceção apenas para o caso da Bélgica 
e da Holanda. Com repetidos apartes, o Pe. Pinto de Campos procura 
mostrar que o novo texto não impugnava essa doutrina. A discussão 
fica adiada pela hora. 

60/21 JOAQUIM PINTO DE CAMPOS 

Em resposta a Casimiro Madureira, volta a explicar por que mudou 
sua opinião a respeito do primeiro projeto e defende o texto das novas 
f'mendas. Primeiramente, em resposta ao mesmo deputado, quer deixar 
clara sua opinião relativa à validade dos casamentos dos cristãos dissi-
dentes: 

"Se o nobre deputado quer saber que valor os matrimô-
nios dos dissidentes têm aos olhos da Igreja católica, lhe res-
pondo - nenhum absolutamente -, porquanto a Igreja cató-
lica só reconhece válidos e legítimos os casamentos que neste 
Império são celebrados, conforme a disciplina do Concílio de 
Trento" (apoiados) . 

Reafirma a seguir, porém, que essa verdade 

"não inibe o poder temporal d'e legislar sobre os efeitos civis 
dos matrimônios acatólicos. É um ato que a Igreja não pode 
sancionar, mas que dissimula-o na esperança de que ele pre-
vinirá maiores danos; e foi por esta consideração que dei o 
meu assento à medida, a qual, repito, se não é de conformi-
dade com o espírito da nossa religião, não ofende ao seu 
dogma, e é aconselhada pelas circunstâncias políticas do país." 

24 de agosto de 1860, t. III, p. 256. 
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N.&C. 

A última redação dos demais parágrafos do projeto fora apresentada 
no início da ord'em do dia: 

"§ 3.0 Aos casamentos de pessoas que professarem religião diferen-
te da do Estado, que da data da presente lei em diante forem celebrados 
no Império, segundo o costume ou as prescrições das religiões respec-
tivas contanto que a celebração do ato religioso seja provada pelo com-
petente registro e na forma que for determinada em regulamento. 

"§ 4.0 Tanto os casamentos de que trata o § 3.0 , como os do pre-
cedente, não poderão gozar dos precedentes desta lei, se entre os con-
traentes se der impedimento que na conformidade das leis em vigor no 
Império, naquilo que lhes possa ser aplicável, obste ao matrimônio ca-
tólico." Paranaguá, que assinara esse texto com Mendes de Almeida, 
passa a defendê-lo, aparteado por Casimiro Madureira, segundo o qual 
o texto favorecia à igualdade religiosa entre católicos e protestantes. 
O Pe. Pinto de Campos procura dissipar essa dúvida reafirmando a 
doutrina tridentina. Na realidade o projeto pretendia fazer extensivas 
ao Brasil as disposições autorizados por Bento XIV ao caso da Bélgica 
e Holanda. O projeto foi aprovado com a declaração de voto em con-
trário de Casimiro Madureira (Anais, III, 256). 
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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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