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CRIADO cm 1977, o Centro de Estudos 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), abrangendo 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 trabalho 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<.uidadas ou mesmo inexistentes em nossa
historiografia.
Ao mesmo tempo, o CH está vivamente
empenliaclo cm desenvolver o treinamento e a formação técnica e profissional
de novos historiadores, com a convocação
de estudantes universitários, como estagiários, para a preparação dessas obras,
sob o planejamento e orientação de professores e pesquisadores experimentadas.
O CH trabalha em quatro projetos:
1) Uma bibliografia crítica da Primeira República, com ênfase nos aspectos
sociais e econômicos, contando para isso
com o apoio da FINEP. Reúne seis pesquisadores, entre mestres e doutores, e
vinte estagiários. O prazo previsto para
a conclusão da tarefa: fins de 1979, mício de 1980.
2) O governo presidencial do Brasil
(H!89-l930), patrocinado pela SAC (Secretaria de Assuntos Culturais), com
dois monitores (mestre&) e seis estagiários, dará uma visão linear da estrutura
polltico-administrativa do período, com
o elenco das leis que modificaram a estrutura de ministérios e repartições, bem
como a nominata das personagens histó·
ricas. A idéia é que essa obra compreenda, na sua totalidade, os três Poderes
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A gravura da capa é reprodução do i·ctrato de D. Vital, traço de Augusto
Off, estampado na obra O bispo de Olinda D. F'fei Yital Ma'fia Gon·
çalves de Oliveira perante a Historia, 1878, pertencente ao Professor
Américo Jacobina Lacombe.
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Decreto n. 0 5993 de 17 de Setembro de 1875.
Concede anistia aos Bispos Governadores e outros Eclesiásticos das Dioceses de
Olinda e do Pará.
Tomando em consideração a proposta que Me fez o Conselho de Ministros, e
Tendo sobre ela ouvido o Conselho de fütado. Hei por bem, no exercício da atri·
buição que Me confere o artigo cento e um parágrafo nono da Constituição, Decretar
o seguinte:
Artigo único: Ficam anistiados os Bispos Governadores e outros Eclesiásticos
das Dioceses de Olinda e cio Pará, que se achem envolvidos no conflito smcitado em
conseqüência dos interditos postos a algumas Irmandades das referidas Dioceses, e em
perpétuo silêncio os processos que por esse motivo tenham sido instaurados.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretário
de Est-ado dos Negócios da Justi~:a assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em dezessete de Setembro de mil oitocentos e setenta
e cinco, quinquagésimo quarto ela Independência e do Império.
rubrica do Imperador
D. Pedro II
Uma assinatura - Diogo Velho Cavalcanti Albuquerque.
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NOTA PRELIMINAR

CTiado em 1977, o CentTo de Estudos HistóTicos da Fundação Casa
de Rui BaTbosa tem por finalidade promover e estimular a pesquisa hütóTica sobre temas sociais, econômicO's e políticos da Primeira Re/Jública
(1889-1930), abrangendo no entanto período mais amplo, a partir de
1850, ano da suspensão do tráfico de africanos, marco inicial das grandes transformações que se operam na fase de transição da Monarquia
para a República.
Uma das preocupações básicas do CH é a de oferecer aos professores
e alunos das universidades ínstrurnentos de trabalho indispensáveis ao
bum nmdimrmto do ensino e da j1esquisa em alto nível, tais como bibliografias críticas, guias, manuais, dicionários bibliográficos e dl'mais obras
de referéncia, geralmente descnidi1da.1· ou mesmo inexistenks em nossa
historiografia.
Ao mesmo tempo o CH está vivamente empenhado ern desenI10/-uer
o treinamento e a formação técnica r~ profissional de 110ssos historiadores,
com a convocação de estudantes universitários, como estagiários. Para a
fneparação dessas obras, sob o planejamento e orientação de professores
e pesquisadores exp(~rimentados.
A presente coletânea, patrocinada pela Câmara dos Deputados e pela
Fundação Casa de Rui Barbosa, representa um trabalho preliminar sol1re
a participação do Clero na vida política brasileira, abrangendo o período
d'! Independência, ao final do Segundo Reinado, 110 âmbito da Câmara
dos Deputados. A parte relativa 1w Senado, igualmente i111port1wtc, serâ
objeto dl' w1w 1101111 ediç1io. r111/1)110111a, fora di1 jJres1:11lc ('ukttl1w.11.

O Clero no Parlamento Brasileiro. e111 5 volumes, foi assi 111 i ncorpomdo à série rnonwnen tal dos Documento.1· Par/a 111e11 tarc.1. lw11 ro.w1 lradição vinda do ImfJério e co11ti11uada na Primeira Re/Júúlica. e mcsmu

dtpuis de 1945, reativada cm boa hora pelas últimas Mesas das duas Casas
do Congrrs.rn Nacional, 11111n mo11imento que teve decisivo e vigoroso
impulso na ação do senador Petrônio Portella nas duas vezes em que
presidiu o Senado Federal.

A publicaçcío de O Clero no Parlamento Brnsileiro se deve, no enttmto, aos esforços conjugados de alguns homens de boa vontade, que
aqui devem ser lembrados. Em primeiro lugar, ocorre o nome do Professor Américo Jacobina Lacombe, como autor da iniciativa, que encontrou no Padre Fernando Bastos de Ávila, S. ]., o seu executor seguro, ao,
.-ewrir uma equipe de jovens estudantes e pesquisadores, que o auxiliaram
na re.ilizaçiio da difícil tarefa.
Dai nasceu a proposta, logo acolhida e prestigiada pelo antigo preda Câmara dos Deputados, Marco Maciel, que tornou possível a
fmblicaçti.o em 1978 do Jnimeiro volume da série, relativo à Assembléia
Geral Constituinte e Legislativa de 1823. O novo presidente, deputado
Flávio Marcilio .. não vacilou em prosseguir o empreendimento encetado
pelo seu antecessor, hoje no exerc,íci.o do mandato de Governador do
E.1·tado de Pernambuco. lvferece louvor essa atitude, qu.e bem demonstra
u espírito público do presidente e de serus pares da atual Mesa da Câmara (los Deputados, não admitindo solução de continuidade à publicapio de uma obra de tal envergadura.

~identc

1

Organi:w<lo pela equijJe do {BRADES - Instituto Brasileiro de
IJesrm·volvimento - do Centro ]oiio XXIII, sob a orientação do Padre
Fernando Bastos de A11ila, S. ]., <( editoração ficou a cargo do Centro
de Es/1ulos Históricos, da Fundação Casa de Rui Barbosa.
O 5. 0 volume de O Clero no Parlamento Brasileiro compreende as
legislaturas de 1861 a 1889 -- mw da q1wda rlo regime mn11árquico no
nrnsil --, bem como os índices mi.omá.stico e analítico, além da biblio(fl'llfia seletiva dos padres parlamentares.
A gmvura da capa é reprodução do retrato de D. Frei Vital Maria
<;n11çalrws de Olive1n1, e111 traço de A11guslo Off, constante da obra
O bispo de Olinda D. Frei Vi tal Maria Gonçalves de Oliveira perante
a Historia, Pdiçiio de 1878. O exemplar foi cedido jJClo Professor
Américo .facobi11a Lacombe.

De encontro à folha de rosto, reproduz-se o decreto de anistia do
imperador D. Pedro II aos bis·pos envolvidos na questão religiosa, cujo
original está sob a guarda do Arquivo Nacional, reprodução autorizada
pelo seu diretor-geral, Raul do Rego Lima.
Com o presente volume, encerra-se a parte relativa à Câmara <lus
Deputados, estando prevista para próxima editoração a série correspondente ao Senado do Império.
Brasília - Rio de ]fl.neiro - janeiro de 19RO
MÁRIO TELES DE ÜLIVEIRA

Centro de Documentação e Informação
Diretor
FRANCISCO DE

Assis BARnosA

Centro de Estudos Históricos
Diretor

DÉCIMA PRIMEIRA LEGISLATURA
(1861-1863)
Trata-se de uma legislatura breve, iniciada em 1861 e encerrada em
inícios de 1863 com a dissolução da Câmara.
Constou apenas de três sessões, a primeira em 1861, a segunda ern
1862 e a terceira que, começada a 3 de maio, foi encerrada a l'.! do
mesmo mês, com a clissoluc,ão da Câmara e a queda do Gabinete rn115ervador.
Dela participaram apenas dois sacerdotes: o Pe. Joaquim Pinto de
Campos, já veterano das lides parlamentares, e o Pc. Manuel José ele
Siqueira Mendes, que seria reeleito a partir da Décima Quarta Legislatura e permaneceria na Câmara ;1té os últimos três anos do Império,
quando seria feito senador. Ambos participaram com certa assiduicbtfe
dos debates; o Pe. Pinto de Campos, pelo partido conservador, e o Pc.:.
Manuel José de Siqueira Mendes, de tendência mais liberal. lntcrrcrem
especialmente nos assuntos ligados aos negócios eclesiásticos, tais como
reforma dos currículos dos seminários, aumento do número elas Relações,
casamentos de não.católicos e casamentos mistos, ou em defesa de interesses de suas províncias.
SESSÃO DE 1861
61/1

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Combate o Sr. deputado pelo Maranhão, Fábio Alexandrino de
Carvalho Reis, que tem acusado o administrador do Pará, Sr. Angdo
Tomás do Amaral, de lier interferido nas eleições da província.
'"Tratarei no meu discurso de defender a administração
do Sr. Ângelo Tomás do Amaral, não porque pense que ele
necessite de defesa, principalmente de defesa feita por mim.
[ ... ] mas entrarei na defesa do Sr. Amaral somente por amor
ü verdade, i1 justic:a, por i~so que t': só quem dirige hoje colllo
sempre a minha palavra [ ... ] Mos trarei [... 1 que ele.: não
podia ser a meu favor, mas sim cm pre.juí10 dos meus interesses [ ... ] Tratando nús de organizar a lista dos c11Hlid:1 tos
à deputação geral, entendemos que, sendo o Sr. :\lllaral pre-

sidente da província, devíamos nós [ ... ] conferenciar com ele
a respeito desses candidatos, e conhecer se havia ou não da
parte dele repugnância para com algum dos mesmos candidatos. [ ... ] E o Sr. Amaral declarou que não tinha candidatos, que não interviria na eleição, e portanto não dava
sua opinião a respeito dos candidatos; que nós estávamos em
nosso direito escolhendo guem nos agradasse e pleiteando
a eleição."
24 de abril de 1861, t. I, p. 87.
N.&C.

Trata-se de uma longa intervenção, cobrindo 22 colunas dos Anais.
Nda, o Pe. Mendes, apesar de se queixar de sua saúde combalida,
pl':netra em todos os meandros <las mesquinharias da política provinciana.
O seu discurso, entrecortado de apartes, inclui a leitura de vários
documentos, esclarece episódios de suas lutas com delegados locais, através do jornal que dirigia, chamado O Conservador. A sessão se proionga até às cinco horas da tarde, sem que o Pe. Mendes julgasse concluída sua exposição, desejando, continuar com a palavra na sessão
seguinte. Voltará porém sobre o assunto quando o regimento lhe permitir. No dia seguinte, faz uma exposição ainda mais longa completando
os dados que acabara de expor na sessão anterior.

61 /2

MANUEL .JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
Apresenta o projeto seguinte:
"A Assembléia Geral Legislativa resolve:
Art. 1.0 Ficam criadas no seminúrio episcopal do Pará
uma cadeira de Direito Natual e outra de eloqüência sagrada
com ordenados iguais aos outros professores.
Art. 2. 0 A cadeira de língua indígena daquele seminário fica substituída por outra <le aritmética, ;ílgebra e geometria.
Art. 3. 0 Os lentes de todos os seminários, quando substituírem a outro em seus impedimentos, receberão para esse
exercício uma gratificação correspondente i1 terça parte do
seu ordenado.
Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrário."

2 de julho de 1861.

14

1.

III. p. 24.

N.&C.

O projeto merece comentários e o principal é o de constituir mais
uma revelação do josefismo a que sucumbira o modelo que presidia no
Brasil às relações entre Igreja e Estado: é a Câmara dos Deputados q uc
c:..ecide sobre as matérias que devem ser introduzidas ou wpressas do
currículo do seminário! É interessante por outro lado registrar a proposta da introdução de uma cadeira de Direito Natural. O Pe. Siqueira
Mendes era culto, fora professor de teologia no seminário de Belém.
É provável que tivesse notícia do surto de interesse pelo Direito Natural despertado pela publicação, em 1840, do Saggio di Diritto Natura/e, do jesuíta Luigi Taparelli D'Azeglio, que cm 1861 já estava na
sua 5.ª edição italiana e já fora traduzido em vúrias línguas. O mais
curioso do projeto entretanto é o art. 2. 0 , que substitui o estudo da
língua indígena pelo das matemáticas. Se é de admirar que os seminaristas não aprendessem aritmética, álgebra e geometria, não deixa de
ser lastimável que um padre proponha a exclusão da língrnt imlígcna.
importante instrumento de pastoral para a ação missionária. O projeto
vai imprimir para entrar oportunamente na ordem do dia.
61/3

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Entra sem dúvida nos planos desses revol ucion;'irios a
submersão da barca de S. Pedro; ou então haja de cfdinir
melhor os seus fins."

N.&C.

5 de julho de l8Gl, t. III, p. 90.

Na sessão de 27 de junho, a propósito da discussão da resposta it
Fala do Trono, Teófilo Ottoni se referira aos progressos da idéia liberal, na Europa, sob o impulso elo liberalismo italiano e critica1;1 o
Governo brasileiro que, sob o Ministério conservador, se mantinha completamente à margem desse grande movimento renovador, como se podia
constatar no voto de graças. Em resposta, na sessão de 5 tTe julho. Za·
carias de Góis e Vasconcelos atacara Teófilo Ottoni por buscar a fonte
de inspiração de suas idéias políticas "nos triunfos do liberalismo italiano, o qual, se por um lado despedaça tronos legítimos, arroga-se por
outro lado um poder maior que o do inferno, porque este, conforme
acha-se escrito em livros que não mentem, não hú de jamais prevalecer
contra a barca de S. Pedro, e aquele liberalismo ameaça-a". Aí entra o
aparte do Pe. Pinto dt· Campos rcd'11zindo os liberais italianos ;1 ralcgoria de revoluciori;'irios. Acusado por Francisco Ot;1yi;mo <lt'. cometer
uma injustiça. o Pe. Pinto de Ca111pos ainda replica: ··se a niío submergem (a barca de S. Pedro) é porque não podem".

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

61/4

O que pretende o representante do conde da Barca é
que o tesouro pague uma dívida à qual foi condenado pelo
tribunal competente.
Apresentando esta demanda, está exercendo um direito que cabe a
qualquer membro da Casa. Com base neste direito, deseja que a demanda seja discutida francamente e não atacada de emboscada:
"Se o país deve, pague!"
10 de julho cfe 1861, t. III, p. 114.
N. &C.

O conde da Barca, Antônio de Araújo de Azevedo, nasceu em Portugal, em 1754, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1817. Veio para o
Brasil com a Família Real, quando da invasão francesa e aqui se dedicou
a trabalhos científicos. Em 1814, foi chamatlo a integrar o Ministério
da Marinha e, durante a sua gestão, estabeleceu a Imprensa Régia, fun.
dou a Academia de Belas-Artes', propagou o cultivo do chá nas terras
do Jardim Botânico e da Lagoa Rodrigo de Freitas.
61/5

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Defende-se dos ataques que lhe foram feitos, por ter ousado apresentar o projeto. Como dcp1~tado, tem direito de apresentar qualquer
projeto,
mesmo os já afetos a uma Comissão Especial, principalmente
quando os membros da Comissão "se mostram caprichosos
em reter em seu poder papéis sem lhes dar solução conveniente."
Defende a seguir a necessidade de se respeitar as decisões judiciárias:
"que espetáculo, que exemplo pretendemos dar aos povos,
elevando a anarquia a expediente de Governo, a negação do
direito a direito! De que é que se trata? Não é de uma
questão sabidíssima, longamente discutida cm os nossos tri.
bunais, onde teve sentenças definitivas? Pois as decisões do
Poder Judicial clevep1 passar aqui nesta Câmara por um novo
pocesso de revisão e até de revogação?
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A Constituição do Estado nos diz que o Poder Juciicial
é tão poder como o Moderador, Legislativo e Executivo; nos
diz mais que na independência, divisão e harmonia desses
grandes poderes reside o princípio conservador dos direitos
dos cidadãos, e o meio mais seguro de fazer efetivas as garantias da Constituição. Desde, porém, que passar em julgado
que qualquer destes poderes pode anular as decisões uns dos
outros, tem desaparecido o equilíbrio, e a desordem se não
fará esperar . "
O projeto tinha também um parecer favorável cfo próprio Conselho
de Estado. Conclui:

"Se o país deve, pague; se o labéu de caloteiro é feio
e desonroso a um particular, muito mais o deve ser a um
país, que, como o nosso, preza em muito a sua honr:-i e a sua
dignidade."
Vota contra o adiamento da discussão.

10 de julho de 1861, t. III, p. 114-Il.5.
N.&C.
Discutia-se o adiamento da discussão solicitado por Pais Barreto
na sessão anterior (Anais, III, 99). Pereira ela Silva, levado "por um
santo furor", atacara duramente o projeto e seu autor, o Pe. Pinto de
Campos, qúe toma a palavra para se defender (a discussão sobre o
arliamento também fica adiada pela hora) . O deputado Antônio José
Henriques entra na di~cmsão propondo que o projeto v:'t também à
Comissão de Justiça Civil. Na sessão de 11 de julho é aprovado o parecer do deputado Antônio José Henriques. A Comissão de Justiça Civil
apresenta seu parecer na sessão ele 17 de agosto, baseando-o numa longa
narração da questão. O parecer final da Comissão, depois ele fazer res·
trições quanto à obrigação ela Fazenda de pagar juros, opina que o pro..
jeto deve continuar em discussão (Anais, IV, 187-188). O parecer é
assinado por Sousa Dantas e José Furtado .
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Concordara, em ano anterior, com a idéia geral do projeto, mas
agora, voltando o mesmo à CâmaTa, julga que deve ser examinado com
maior atenção:
"Facultando-se aí ao Governo o direito de reformar o
regimento do tribunal metropolitano, hem como nomear seus

respectivos desembargadores, receio que vá nisso algum excesso de jurisdição. Ora, sendo aquele tribunal uma criação
toda privativa <lo metropolita, a ele compete nomear os que
em seu nome e como seus delegados devem exercer jurisdição espiritual nas causas de seg-tmda instância. Sim, Sr. presidente, tenho muito receio de dar atribuições espirituais ao
Governo, porque, além ele ser isto contrário à natureza das
coisas, que requer que cada poder exerça dentro de sua esfera as atribuições que lhe são próprias, há sempre grande
perigo no abuso, corno degraçaclamente se tem sempre dado."
Não se trata apenas de fixar o ordenado dos desembargadores
nomeados pelo metropolita, o que seria competência do Governo. O projeto vai além, atribuindo ao Governo a iniciativa de reformaT o tribunal eclesi{tstico.
Concorda com o requerimento que acabava de apresentar Sousa
Dantas no sentido de remeter o projeto para as Comissões de Fazenda
e de Negócios Eclesiásticos, mas não pelas razões de economia:
Uma vez que se pretende aumentar os honorários dos
magistrados civis, por que não se tem a mesma benevolência
com os magistrados eclesiásticos? "É coisa singular! Há um
ponto em que todos parecem estar de acordo, e é que o clero
está em más circunstfmcias, qu~r em refação ao seu estado moral e intelectual, como cm relação à falta de rendas com que
possa subsistir com decência; mas, em se tratando de remediar todos estes males, tudo são dúvidas e obstáculos!"
Louva-se na autoridade do já falecido Sr. arcebispo, marquês de
Santa Cruz, de sempre saudosa i~emória (apoiados) .
·
N.&C.

11 de julho de 1861, t. III, p. 129.

Na sessão de 8 de junho de 1858, a Comissão Eclesiástica, composta
elos Pes. Pinto de Campos, Pinto de }v+endonça e Hermógenes Brunswick, tinha apresentado projeto aument21ndo de u-ês desembargadores o
número <los juízes da Relação Eclesiástica do Império. Na mesma sessão,
Vilela Tavares apresentara projeto substitutivo:
"Art. I.° Fica elevado a onze o número dos juízes da Relação
l'vietropolitana do Império.
Art. 2. 0 Na nomeação destes juízes serão preferidos os sacerdotes
graduados em Direito Canônico ou teologia, ou os que, devidamente
autorizados, tiverem ensinado estas matérias, e na falta, os que tiverem
exercido por mais de dois anos os lugares de vigários gerais, provisores,
visitadores e promotores eclesiásticos.
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Art. 3.0 O Governo, ouvido o respectivo metropolita, e respeitada
em toda a sua plenitude a jurisdição espiritual, reformará o regulamen.
to da Relação Metropolitana como for conveniente ao bem comum da
Igreja e do Estado, dependendo a sua aprovação definitiva do Corpo
Legislativo.
Art. 4. 0 Os vencimentos dos juízes da Relação Metropolitana ficam
elevados a 1:200$000, sendo 800$000 de ordenado e 400$000 de gratifi·
cação pelo exercício.
Art. 5. 0 É o Governo autorizado a aposentar os juízes atuais da
Relação Metropolitana, que o deverem ser, com o ordenado que percebem, e proporcionalmente ao tempo ele serviço, precedendo para esse
fim audiência do arcebispo metropolita" (Anais, 1858, I, 72). É este
o projeto que entra em discussão e que, segundo o Pe. Pinto de Campos
devia ser objeto de atento exame, pelo fato mesmo de deferir ao poder
temporal a reforma de um tribunal eclesiástico. O Sr. arcebispo, marquês cfe Santa Cruz, era D. Romualdo Antônio de Seixas, que falecera
em dezembro do ano anterior .
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Teófilo Ottoni insistia na urgência de uma decisão que considerasse legítimos os casamentos entre protestantes e os casamentos mistos.
Trava-se então o debate:

O Sr. Pinto de Campos: - "É um escândalo que feliz.
mente o país não terá de presenciar (apoiados).
O Sr. Ottoni: - A voz do nobre deputado não é a voz
da nação.
O Sr. Pinto de Campos: - Posso assegurar-lhe que é
(apoiados).
O Sr. Ottoni: - O nobre deputado, ministro do Evangelho, deve dar o exemplo de tolerância.
O Sr. Pinto de Campos: - Não há tolerância quando se
trata de esmagar o erro; neste ponto sou intolerante.
Urn Sr. deputado: - Ouçamos o orador.
O Sr. Ottoni: - Tanto mais deploro as dificuldades em
que se têm achado diferentes Ministérios para resolverem esta
questão, quanto, no meu modo de entender, ela é a. mais
simples que se pode imaginar (apoiados) .
Sr. presidente, abalanço-me a dizer; se eu fora ministro
da Coroa, antes que o Parlamento tivesse chamado a si esta
questão, cu a teria resolvido por um regulamento."
Ottoni observa ainda que, pela Constituição d'o Império, a religião
católica é a religião do Estado, mas que todas as outras são admitidas.
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Intervém ouu·a vez o Pe. Pinto de Campos notando que elas não são
admitidas mas
"toleradas em casas para isso destinadas (para o culto), sem
forma alguma exterior de templo."
Ottoni lê o art. 5.0 da Constituição, cujo texto diz:
"Todas as outras religiões serão 'permitidas
culto doméstico ou particular, em casas [ ... ]"

com seu

E conclui:
"Quem permite admite (apoiados e não apoiados). [ ... ]
No momento, pois, em que a Constituição proclamou que
são permitidas no Império as outras religiões, reconheceu como conseqüência indeclin{1vcl que os casamentos abençoados
pelos padres das outras relgiões também são casamentos legí·
timos.
O Sr. Pinto de Campos: - Não apoiado; isso é anticatólico, é contra os artigos da nossa fé.
O Sr. Ottoni: - ,Desde este momento ficou líquido para
mim que todo o casamento que tivesse as bênçãos de um padre da religião de um dos cônjuges, dadas segundo o ritual
da respectiva religião. é um casamento válido perante a lei.
O Sr. Pinto de Campos: - Misericórdia!"
20 de julho de 186], t. III, p. 241-242.

N.&C.
A Câmara prussiana \'Otara uma resolução proibindo a emigração
para o Brasil, enquanto o Bra&il não se sujeitasse a aceitar certas exi·
gências. Entre estas, a primeira era "decretação de uma lei que declare
legais os casamentos entre protestantes e católicos e entre os protestantes somente, deixando de ser considerados, como atualmente, concubinatos". Diante da arrogância da atitude prussiana, Teófilo Ottoni, na
sessão de 15 de julho, interpela o Governo para saber como reagira à
decisão da Prússia. Num longo discurso, de mais àe 20 páginas dos
Anais, examina cada uma das exigências prussianas, assumindo, quan·
to à primeira, uma atitude liberal, apoiado especialmente. por Francisco
Otaviano. É nesse contexto guc o Pe. Pinto de Campos intervém no
debate, com toda a intransigência ele sua visão tridentina do problema.
Sua defesa entretanto tinha um ponto fraco: não fora ainda aprovado
o projeto sobre casamentos entre protestantes e o projeto sobre os casamentos mistos nem entrara em di~cussão.
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"Perdoe o nobre deputado; V. Exa. labora em manifesto
engano: a França não admite, sem dispensa da Igreja, casamentos mistos, apesar ela degradação a que ali chegou o matrimônio; essas doutrinas hão de trazer a perturbação ao país

[ ... ]

O Sr. Ottoni: - Se se pode dizer que estas doutrinas
ameaçam perturbar o país, poderia eu supor que as contrárias
tendem a especular com o sentimento religioso do país para
fazerem prevalecer idéias errôneas .
O Sr. P1:nto de Campos: - Quando se cumpre um dever
especula-se? Pode porém o nobre deputado ficar certo de que
conscienciosamente hei de cumprir o meu dever, fazendo pouco caso dos epigramas que me lançarem.
O Sr. Ottoni: - Também eu hei de prosseguir no cumprimento do meu dever.
O Sr. Pinto de CamjJOs: - E eu estou no meu posto;
fique certo disso .
Um Sr. deputado: - Quem não quiser, não se case.
O Sr. Pinto de Campos: - Nada melhor; deixe-se ao arbítrio de cada um; ora essa! No foro da consciência cada um
obre como entender,' mas no foro externo é preciso que se
regulem os atos pelas leis existentes."

27 de julho de 1861, t. III, p.

337~~8.

N.&C.
O ministro da Agricultura, Manuel Felizardo, informara que o governo prussiano não apoiara as exigências da Câmara de Berlim. O
ministro da Fazenda que inforinara sobre o andamento do projeto era
José Maria da Silva Paranhos. Os debates registram as primeiras reações do clero no Brasil contra o processo, que hoje seria chamado de
secularização, introduzido no Brasil por liberais que, como Teófilo Ottoni, continuaram a se afirmar católicos apostólicos romanos.
61/9

JOAQUIM rINTO DE CAMPOS

Com outros deputados das Comissões de Fazenda e de Negócios
Eclesiásticos, inclusive o Pe. Siqueira Mendes, assina parecer, reconhecendo a utilidade do templo, mas por falta de informações relativas ao
terreno em que deverá ser construído, é de parecer que se peçam ao
Governo esclarecimentos a respeito.
31 de julho de 1861, t. III, p. 354.
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N.&C.
Trata-se de uma pretensão do Pe. Janrard, capelão da marinha francesa e empregado no asilo de órfãos desta Corte, que propõe a constru·
ção de "um templo onde a população francesa aqui residente e todas
as outras pessoas que o desejarem, possam assisti·r à celebração do culto
divino e ouvir pregar em língua materna as verdades da reliRião católica", e pede a esta augusta Câmara que se lhe conceda por título gratuito ou de aforamento o terreno necessário para a dita construção, e
indica como mais apropriado para esse fim o terreno sito no morro de
Santo Antônio, junto à ladeira que conduz ao convento do mesmo nome e que se acha indicado na planta que acompanha a representação do peticionário.
A respeito do Pe. Janrard, manifestou-se bem pouco favoravelmente
o ministro francês, o escritor conde Gobineau:

"]'ai peur que se ne soit jJas granel chose. Il a mauvaise
apparence et je le trouve singulierement indulgent pour le
clergé brésilien composé, dit-il, de fort braves gens, lesquels
ne disent jamais la messe, ne lisent pas leur bréviaire, ont
de nombreuses families et portent l'habit sécttlier. Il prétend
qu'il ne 'leur manque que de bons exemples" (1) .
ros.

O Pe. Janrard ficou mal-visto por suas aproximações com negrei-
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MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
"Não podem contrair; seria um abuso."

N.&C.

20 de agosto de 1861, t. IV, p. 229.

Uma emigração espantosa de escravos afluía das províncias do norte
para a Corte e a P.rovíncia do Rio de Janeiro. Os escravos eram negociados sem nenhum respeito aos vínculos familiares: maridos eram ~epara
dos de suas mulheres segundo os interesses dos especuladores. Vieira da
Silva denuncia esse crime e observa: "estes homens, que vêem arbitraria.
mente quebrados os laços que haviam contraído em face do altar, laços
indissolúveis segundo a Igreja, segundo nós mesmos lhes dizemos, poderão ter escrúpulo de contrair novo casamento? E a moral, e a rdigião
tolerarão isto? É aí que intervém o Pc. Siqueira Mendes, pressuroso cm
(1) V. RAEDERS, GEORGES: Le comtc ctc Gobineau au Brésil. Paris, Nou\•elles Editions Latines, l!J'.ll, p. r.5.
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defender a letra do Direito Canônico, mas sem se lembrar de dizer uma
palavra contra o regime iníquo que criava essas situações, que os próprios
romanos, da Roma pagã, não permitiam.
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Com outros deputados, assina requerimento para
"a nomeação de uma Comissão desta Câmara para assistir1 con.
juntamente com a do Senado, à inauguração da estátua do
ilustre fundador do Império."
N.&C.

4 de setembro de 1861, t. V, p. 20.

É a estátua eqüestre, de autoria de Roches, que está na Praç.a Tira·
dentes. Foi inaugurada solenemente. Houve séria polêmica a respeito do
que os exaltados chamaram "A mentira de bronze".
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Apresenta o discurso que pronunciou ante o trono do imperador,
como orador da Comissão enviada pela Cfnnara a congratular-se com Sua
Majestalle pelo anivers;írio de nossa Independência:
"Senhor. A Câmara dos Deputados nos ordena que venha.
mos hoje renovar perante o trono de Vossa Majestack Imperial a expressão de seus sentimentos de acatamento e gratidão.
"Já no relúgio elos tempos, trinta e nove anos são contados desde que cm igual dia vosso augusto pai, senhor, lançou
na terra de Santa Cruz os alicerces de uma nova e mag11ífica
nacionalidade.
"E esse <lia sempre bem-vindo e festejado; não porque ele
nos separasse de uma briosa nação, onde jazem os ossos de
nossos avós; mas porque proclamando ao mundo a nossa autonomia, revelou o progresso destas regiões, a maturescência da
sua civilização, a vastidão de suas legítimas aspirações.
"Desse glorioso e incrucnto ponto de partida, nos temos
ido sem cessar adiantando na estrada elo melhoramento e pa·
tenteando ao orbe não sermos indignos de tomar assento no
concílio universal dos povos constituídos.
"É lJUC a grande obra do fundador da monarquia, do vulto heróico sobre q nem cho\'cram as bênçãos ela mais remota
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posteridade, dera esplendidamente, desde sua primeira concepção, a medida elo gênio.
"Desprender territórios, de per si fora missão inglória, se
no fundar da nova sociedade deixassem de consorciar-se todas
as ausp1c1osas indicações do progresso com todos os majestosos elementos que os séculos hão legado à veneração dos séculos.
"Não se contentou pois o Sr. D. Pedro (de imperecedoura memória) criando uma esforçada nacionalidade; rematou
sua obra com o seu mais útil e grandioso complemento. Era
nada para o herói provar ao mundo o seu denodo, ao desembainhar a espada, sua abnegação, cerceando espontaneamente os hotizontes dos domínios sobre que tinha de reinar, seu
amor a esta terra, preferindo-a até à natal; importava-lhe colocar a cúpula no edifício, manifestando a sua sabedoria no
pacto fundamental, arca da aliança que também continha as
tábuas da nova lei, que encerrava igualmente os sinais visíveis
do formoso concerto entre o soberano e o seu poYo.
"É esse o maior presente que o excelso príncipe nos liberalizou, aquele em cuja efidcia devemos crer, mais que os
Numas cm seus broquéis, mais que os gregos em seus paládios.
"Nessas páginas previdentes, achamos consagradas as bases de toda a nossa organização, os meios de irmos seguindo
ao aperfeiçoamento social e político de todos os impasses do
progresso meditado e real.
"Só dois dogmas há nelas inconcussos, inabaUvcis, exteriores e superiores a todas as alterações imagináveis - a religião porque não é obra do homem, a monarquia, por pacto,
por tradição, por conveniência, por gratidão, por tudo quanto
constitui os mais nobres e universais sentimentos da nossa associação política.
"É Vossa Majestade Imperial, senhor, o executor testamentário do imortal príncipe, tão prematuramente rQubado
à admiração do mundo. Trinta anos de um reinado, que o
futuro inscrevera com áureas letras, têm ido consolidando as
conquistas dos nossos pais, e permitindo-nos clar a outras nações grave e instrutivo espetáculo.
"A velha Europa, a braços com exigências sem cessar crescentes, vê abalar seus tronos, à hora em que o trono brasileiro cada vez se arranja mais fundo no amor de seus súditos.
"A jovem América, a braços com as dificuldades de suas
instituições, vê em risco sua liberdade e integridade, )1 hora
em que o Brasil se aperta por laços cada vez mais Ílitimos
e marcha desassombrado por sendas que o conduzem :1 um
porvir de esperanças e venturas.
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"Nas duas partes do mundo, as incertezas, as desconfian.
ças, o brandir de longínquos ou próximos trovões, os ódios
desnaturais, as guerras de famílias, a dúvida do amanhã! Entre nós, a paz e a confiança, o amor do povo ao seu rei igual
ao do rei ao seu povo, as relações amigas com todas as nações da terra, a justiça imperando, as dissidências de opiniões
esvaecendo-se e todas as mãos unindo-se fraternalmente sempre que os brasileiros entram no seu terreno neutro e comum - amor à sua pátria! amor ao seu monarca!
"Senhor. A Câmara dos Deputados, intérprete dos sentimentos da nação brasileira, se congratula com Vossa Majestade Imperial por tfw faustoso dia e exulta pensando que
a mão firme que há dirigido através de tantos parcéis a nau
do Estado, continuar;i por dilatados anos a derramar bênçãos
sobre um povo Jine, independente e que se ufana do seu imperador."
N.&C.

9 ele setembro de 1861, t. V. p. 61.

O Pe. Pinto de Campos volta a defender a tese, exposta em discurso
proferido a 30 de julho de 186(l: enquanto na Europa, desmoronam os
tronos sob o impacto das novas doutrinas (liberais) , e na América espanhola as nações se debatem nas crises republicanas, o Brasil dá ao
mundo o exemplo de solidez monárquica.

SESSÃO DE 1862
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MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Propõe emenda que pede licença para que um vigário vá estudar as
ciências eclesiásticas na Europa.
"O que pede este empregado eclesiástico? Pede unicamente que se lhe permita que ele vá procurar em país estranho
aquilo que o seu não lhe pode dar: a instrução necessária
para melhor servi-lo, e isto sem que o Estado faça um real de
despesa, por isto que ele se obriga a pôr na igreja um padre
aprovado pelo ordimírio para fazer as suas vezes. [ ... ] E ao
passo que o EstadQ não faz um real de despesa concedendo
esta licença, a Cânvua faz uma justiça: porque, Senhores, se
nós reconhecermos que o clero não recebe uma educação completa no país, que sua ilustração não é a que convém mesmo
ao Estado e à Igreja; se o país não está em estado de completar a educação do clero, é justo que quando aparece um jo-
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vem que está nas circunstâncias de completar seus estudos, se
lhe facultem os meios."
Discorre longamente sobre o assunto, mostrando que a pretensão se
apoiava no Direito Canônico e no Dire'ito Civil.
N.&C.

16 de junho de 1862, t. II, p. 118.

Até para um padre ir estudar no estrangeiro, sem ônus para os cofres
públicos, era necessária a autorização da Câmara!
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"C'est trop fort; nós ajustaremos contas em ocas1ao oportuna; mas isso não tira o mérito do discurso; é uma opinião
sua; mas o que diz o clero é aplicável ;ts outras classes."

N.&C.

25 de junho de 1862, t. II, p. 217.

Aparte ao Sr. Torres Homem que dissera: "O que é a liberdade de
consciência? É a indiferença em matéria religiosa, tendo por principal
motivo o espetáculo dos desregramentos impunes de um clero esquecido, salvas as honrosas exceções, da santidade de seus deveres, e que por
seu exemplo inocula a dúvida e a descrença no coração do povo, afugenta a família dos te1nplos e solapa a base imortal ela sociccTaclc."
Ainda a discussão do orçamento.
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"Não apoiado; nenhum país católico se deu ainda mal
com o ensino do clero."

N.&C.

27 de junho de 1862, t. II, p. 234.

O aparte do Pe. Pinto de Campos se insere num trecho grave do
discurso de Martinho Campos, sobre o orçamento do Império: "Sr. presidl'!nte, se não me parece conveniente nem de necessidade tomar o tesouro a si este encargo pesado e ameaçador de despesas avultadas e progressivas com seminúrios episcopais, que sob o patrocínio dos hipos podem e devem viver de si mesmos como colégios de educação, que outra
coisa não são eles, não deixa de pesar no meu espírito também o receio
de que esta proteção do Governo não venha a tornar-se um acoroçoa-
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menlo ao espírito do jesuitismo e ultramontanismo, que não cessa jamais de aspirar a uma supremacia e preponderância na educação da mo·
cidade, que, pauco agradável e pouco compatível com nossas instituições
políticas, há de suscitar lutas muito prejudiciais à nossa santa religião,
aliás toda de amor e tolerância.
Tome o clero a p:irte que puder tomar na educação, mas sem outro
auxílio do Governo Imperial senão garantir-lhe a liberdade do ensino e a
franqueza da concorrência, que é, Sr. presidente, o melhor estímulo para
aumentar ou despertar o seu zelo.
Sr. presidente, com o meu voto o clero não terá o privilégio da instrnção pública (apoiados) . Direi mesmo que para instrução geral do
meu país eu não desejo que o clero tenha nela preponderância, porque
estou certo que a nossa mesma religião h;'t de solrer com isso ( ... )
O Sr. Pinto de Campos: - r\ão apoiado; nenhum país católico se deu
ainda mal com o ensino do clero.
O Sr. Martinho CamjJos: - [...} e muito principalmente as liberdades públicas.
O Sr. Vilela Tavares: - O clero não tem sido infenso às liberdades
públicas.
O Sr. Martinho Campos: - Mas se a instrução pública exercida ex·
clusivamente pelo clero nunca teve o meu assentimento, não reconheço
também como o Governo Imperial se arroga a pretensão de ter mais
zelo pela instrução dos educandos do que os seus próprios pais." Nunca
houve 'monopólio' do clero 110 ensino. Qualquer professor habilitado
podia abrir colégio. Cremos que Martinho Campos referiu-se ao predomínio 'de fato' dos seminários bem aparelhados e com liberdade de receber alunos.
62/4

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Com as assinaturas de Saldanha Marinho e Francisco Otaviano, introduz nova emenda ao § 25 do orçamento do Império destinando parte da
verba para a compra de paramentos para a igreja de Sto. Antônio dos
Pobres.
28 de junho de 1862, t. II, p. 254.
62/5

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
Apresenta o seguinte proleto-de-lei:
"Fica o Governo autorizado a conceder ao Pe. J anrard,
mediante as condi\ões que julgar convenientes, porém a título
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gratuito e perpétuo dentro desta cidade, o terreno que for necessário para a edificação de um templo católico."

12 de julho de 1862, t. III, p. 112.
N.&C.
O projeto é assinado também pelos outros dois membros da Comissão Eclesiástica: Pe. Sique'ira Mendes e Cunha Figueiredo. O mesmo projeto é precedido de uma exposição de motivos:
"O Pe. Janrard, capelão da marinha francesa, empregado no asilo de
órfãos d'esta Corte, pede a concessão, a título gratuito ou por aforamento, de um terreno marcado na planta que juntou à sua petição, no morro
<le Santo Antônio desta cidade, para a edificação ele um templo onde a
populaç;ío francesa possa assistir à celebração dos ofícios divinos e às prédicas na mesma língua.
O Governo, a quem o suplicante anteriormente se dirigira, reconheceu, pelo Ministério ela Agricultura, Comércio e Obras Públicas, não ter
por enquanto aplicação que dar aos terrenos pedidos, e não ser inconveniente a concessão pelo Corpo Legislativo, uma vez que ela não tenha
de contrariar qualquer projeto de rua ou praça que se haja de adotar
para o futuro.
Idêntica foi a opinião do Ministt:rio dos Negócios da Fazenda, c1ue
apenas adicionou, como esclarecimento, ter a aquisição dos terrenos que
constituem o morro de Santo Antônio custado à nação 100:000~000.
Finalmente importa relatar que j{t antes destes procedimentos, o tesouro autorizara o arrendamento do telTcno pedido, forma ele posse que
o !iuplicante não aceitou, por efêmera. e que não se compadece com o
intuito da edificação projetada.
O que tudo visto, a Comissão de Negócios Eclesi;íst:icos não podia
deixar e aplaudir e animar o honroso pensamento do suplicante.
A população da Corte crescendo muito largamente neste quarto ele
século, e estendendo-se por muito mais amplos limites, não tem visto edificarem-se templos cm proporção dessas necessidades religiosos diariamente renascentes; pelo contrário, o aformoseamento ou melhoramento
material da ciclad'e tem visto condenar a outros usos, públicos ou particulares, edifícios anteriormente consagrados ao culto do Senhor.
Se a religião é o primeiro sustent;ículo da ordem pública e da sociedade, fora desejável que ;1 piedade coletiva, a nacional, erguesse as ig-rejas que vão escasseando; mas se dificuldades financeiras estorvam tão justo
d~sidcrnlum, supra-o, no possível, a piedade individual. Acresce que um
Império que timbra de hospitaleiro não pode ao estrangeiro que lhe pede
um lugar para orar ao Deus de nossos pais responder com uma recusa.
A Comissão entende, portanto, que se conceda o pedido, e do único
modo consentâneo com a dignidade nacional.
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Arrendamentos, aforamentos, ou ônus quaisquer desvirtuarão o ato.
N:ío se trata de um interesse privado, me-:quinho, pessoal, mas de um ser·
\iço público, largo, religioso.
A concessão só pode ser a título gratuito.
Entretanto, a Comissão ele Fazenda apresenta voto em separado, diver.
ginclo do parecer da Comissão Eclesiástica: " [ .. ·1 desde que o Governo não consentiu que o morro de Santo Antônio, comprado por particulares ao respectivo convento, fosse dividido em lotes e vendido para
edificações, como se pretendeu fazer, não deve o Corpo Legislativo, depois de feita a aquisição do mesmo morro para fazer parte dos própros
nacionais, autorizar a venda, e muito menos concessões gratuitas ou por
aforamento de porções isoladas que não se prendem a plano ou projeto
algum."

62/2

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Com muitos outros deputados, assina várias emendas aditivas ao orçamento do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas:
Ao § 11, ou à r~spectiva emenda da Comissão, acrescente.
se: - inclusive 100:000$000 para conclusão da estrada ultimamente aberta entre <}S Províncias do Pará e de Goiás. [ .. ·1
Ao § 11 acrescente-se: - 100:000$000 para auxiliar a obra
do canal d.e Pomon15a, na Província de Sergipe, cuja planta e
orçamento já se acham feitos por ordem do Governo.
Ao § 17 acrescente-se: - Ficando a obrigação de os vapo·
res da Companhia )3rasileira tocarem na barra do Aracaju tanto tempo quanto s~ja preciso para o vapor de reboque receber as malas e passageiros, ou entregá-los. [ .. ·1
Fica o Governo autorizado a mandar medir e garantir o
domínio <la aldeia de Pacatuba, em Sergipe, ficando os índios daquela aldeia respeitados cm as posses de seus ante·
passados. "
N.&C.

22 de julho de 1862, t. III, p. U\7.

Continuava a 2.ª discussão do orçamento do mesmo Ministério. É
de se notar a preocupação por preservar as posses elos índios.

62/7

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Acompanha muitos outros deputados, assinando o projeto apresen·
taclo por Vieira da Silva:

30

"Fica o Governo autorizado, desde j;i, a contratar a incorporação de uma companhia que forneça o capital necess;írio para o estabelecimento de uma linha dupla de telégrafo
elétrico, com fios de cobre ou de ferro, que comunique esta
Corte com as Províncias do Espírito Santo, Bahia, Sergipe.
Alagoas e Pernambuco, debaixo d'as bases seguintes:
I.º O fundo capital da companhia será ele !í!í:l:OOO:)OOO.
2.0 O valor de cada ação não poderá exceder a l :000$000.
3.0 A linha deverá passar por Botafogo, Praia Vermelha,
Santa Cruz, Cabo Frio, Macaé, Campos, ltapemirim, Gnarapari, Vitória, Caraípe, São l\Iateus, Porto AlcgTe, Vila Viçosa,
Caravelas, Alcobaça, Columbiana, Porto Seguro, Santa Cruz,
Belmonte, Boa Ventura, Una, São Jorge, ltaípe, Contas, Camamu, Porto Garcia, Bahia, Abrantes, Vilagem, lnhamln1pc,
São Miguel, Arcos, Rio Real, Esti\ncia, São Cristú,·ão. :\r;1caju.
Rio São Francisco, Peba, Conceição, Alagoas, Maceió, Pioca,
Camaragibe, Porto d'e Pedras, São Bento, Barra Grande. Tamandaré, Maracaí, indo terminar em Pernambuco. O Governo, porém, no respectivo contrato, poderá alterar estas bases
como julgar mais conveniente.
4.0 As obras para o estabelecimento do telégrafo de\•erão começar seis meses depois de assinado o contrato, e ficar
concluídas no prazo de dois anos.
5.0 Será garantido à companhia o juro de 7% do seu
fundo capital.
6. 0 A companhia gozará de privilégio por espaço de 50
anos.
7.° Conceder-se-lhe-á também isenção de direitos para
os objetos que vierem para o estabelecimento do telégrafo.
8.0 O Governo estipulará no contrato o preço de cada
despacho, tendo em atenção a distância e o número ele palavras.
A respectiva tabela só serà alterada por mútuo acordo
entre o Governo e a companhia."
8 de agosto de 1862, t. IV, p. 7 1.
1

N.&C.

No reinado de D. Pedro II, instalou-se, a princ1p10, um telégrafo
semafórico, que anunciava a entrada de vapores etc. Havia um posto
central no morro elo Castelo, outro na Babilônia, outro em Villcgagnon,
outro na fortaleza de Santa Cruz, outro cm Ponta Negra, Itaipu e Cabo
Frio. Havia também junto à Quinta da Boa Vista (morro do Telégrafo).
Funcionava como na Europa, em que as notícias percorriam os países
em algumas horas. Quando o imperador estava cm Santa Cruz, as no.
tícias iam via Cascadura, Monte Alegre, Viegas e Santa Cruz. Alguns

po5tos tinham serviço semelhante. Só em 1864 mandaram-se fundir o
telégrafo semafórico e o elétrico.
Este foi instalado pelo barão de Capanema (Guilherme Schüch de
Capanema) , doutor em Matemática e capitão de engenheiros. Este em.
prestou os primeiros aparelhos Breguet que já possuía para as aulas na
Escola Central, depois Politécnica. A primeira linha foi do Castelo ao
quartel de polícia, na rua dos Barbosas (Evaristo da Veiga), 1852. De.
pois, entre o quartel-general e a Quinta da Boa Vista.
No fim do Império, já havia 7 .174 km de linhas (2) .

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA
( l 8fi'l-l 866)

Participam desta legislatura, com um Gabinete liberal, apenas três
representantes do clero: Os Pes. Antônio Pinto de Mendonça e Raimun·
do Francisco Ribeiro, pelo Cear{1, e o Pe. LimloHo José Correia das
1\Jeves, pela Paraíba. O primeiro, mais antigo nas lides parlamentares,
fora eleito deputado por sua província, já na terceira legislatura, exatamente 30 anos antes. Deputado pelo partitlo conservador, fecha-se em
c1uase completo mutismo tlurante toda a legislatura que será o último
de seus mandatos parlamentares. O Pe. Raimundo Francisco Ribeiro
era praticamente um cstretante, de vez que estivera na Câmara apenas
durante alguns meses na décima legislatura. Não seria também mais
reeleito. Sobressai um pouco a figura do Pe. Carreira das Neves, assíduo nas discussões. aparteamlo com freqüência os oradores, mas com
poucas intervenções originai,, quase todas Yersamlo sobre interesses
eclesiústicos. Aliás, Carneiro ela Cunha, clcpntado conservador, levanta
dúvidas sobre a lisura da eleição elo Pe. Correia das Neves, em longo
discurso na sessão preparatória ele 19 ele fevereiro. Os apartes do padre
revelam um certo embaraço, aparentando ignorfmcia ou perplexidade
com relação aos fatos apont<1clos (Anais, IV, apêndice, 52 e ss.) A tribuna de onde se debatem os grancles problemas do Império é ocupada
pelas figuras maiores de Evaristo d'a Veiga, Tavares Bastos e vários
outros. O clero parlamentar jú não tinha estatura para disputá-la.
A Décima Seguncla Legi~latura teve tluas sessões cm 186,1: a primeira
começa a 1.0 de janeiro e encerra-se a 2 ele maio e a segunda é aberta
(Z) .JANSE:\, JOSJ'.:: '"Subsídio~. para a Tlistúria das Tc:lccomunicações no Brasil
e no l\Iunclo"'. Anais do J\/111t11 J{istó-riro ]ú1rio1111/. vol. XTX, p. 149, 1969; "Os Nossos

Servi\;os Tclcgrüficos Dmanlc o S{~culo"'. Jornnl dr.1 Jlr11.1i/. (Número comemorativo
do ccnten;'trio (\a Inclqwndi·ncia, 7 ele setembro. 1!l'.Z'.Z). ··Resumo Hi,tór\co de Telegrafia Nacional". llwtrar;tlo Ilrasikira, out. 1'1'.!2. (Número especial). SEN1', ER·
NESTO. R11scunilos e j>crfi'- Ri•J de Janeiro. EJO!l .

.32

no dia seguinte com a Fala do Trono. Na edição dos Anais dessa legislatura, a seqüência dos tomos não acompanha a ordem cronológica.
Na sessão de 5 de julho de 1865, o presidente do Conselho, marquês
de Olinda, anuncia à Câmara a decisão do imperador de partir para
a Província do Rio Grande do Sul, a fim de acompanhar de mais perto
<.JS operações militares da guerra com o Paraguai. Na sessão de 8 de
julho, é lida mensagem do mesmo presidente do Conselho ao presidente
da Câmara, barão de Prados, informando que S. M. o imperador adiava
a Assembléia Geral Legislativa para 4 de março de 1866.
SESSÃO DE 1864

64/I

RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO
"Mas enquanto não se fundam as academias, aproveitemos
os lazaristas."

N.&C.

8 de abril de 1864, t. IV, p. 89.

Em discussão o projeto concedendo ao Pe. Janrard um terreno para
a construção de uma igreja destinada a atender ~t colônia francesa na
Corte. A propósito, o deputado pelo Rio de Janeiro, Joaquim Manuel
de Macedo faz longo discurso, repassado de sentimentos de respeito à
religião católica, mas contrário ao projeto. Não afasta a hipótese ele
que os lazaristas, corno o Pe. Janrard, sejam as "guardas avanç1clas dos
jesuítas" (Anais, 1, 87), contra as quais cita terríveis versos "de um
poeta contemporfmeo, Victor Hugo" (Anais, 1, 93). Denuncia o mistério
cm que se envolvem os lazaristas e também as irmãs de caridade, que
se negam permitir o exame de seus estatutos (A11ais, 1, 87), e se negam
permitir inspeção nos hospitais que dirigem (Ibirl.) E continua: "[ ... J
não se diga que devem vir lazaristas educar o nosso clero. ou instruí-lo;
em honra do clero brasileiro digo que ele dispensa a inslntc;fío e as
lições elos lazaristas (apoiados) a instrução que lhe ('. ncccss;íria deve
provir de disposições relativas tomadas pelo Governo de acordo com
os nossos bispos" (apoiadas) . Estas disposições se referiam à criação
das academias de Teologia. Aqui entra o aparte do Pc. Ribeiro. Notesc que o projeto de criação das academias de Teologia espcran aprovaçfio havia vários anos.
RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO
"Que ridículo é este? Desejava saber."
8 de abril de 186'1,

N. 8cC.

Trata-se de ouu·o aparte ao discurso do mesmo deputado, que se
referia agora aos barbadinhos: " [ ... ] Basta que se observe o aspecto das
pessoas, das famílias, que freqüentam com devoção a igreja do Castelo,
para que penetre no espírito a convicção de que não é conveniente tudo
o que ensinam ali os padres inspirando terror e espalhando idéias fanáticas ou ridículas". O deputado se recusa a dar exemplos, alegando
que são coisas "inconvenientes que não se pronunciam sem ofender os
ouvidos".

61/3

RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO
"O que V. Exa. diz é muito grave: prove que os barbadinhos pervertem os penitentes. [ ...] V. Exa. tocou em um
ponto muito odioso: é preciso que diga alguma cousa do que
se tem passado no confessionário."

N. &C.

8 de abril de 1861,

t.

IV, p. 90.

Aparte ao discurso do deputaclo Joaquim Manuel de Macedo, que,
com respeito aos barbadinho~, acabava de afirmar: "[... ] no púlpito
alguns desses religiosos têm-se exposto muitas vezes ao ridículo, e isso
não convém à religião nem ao povo; mas eu devo confessar, não é esse
ridículo a que eles estão expQstos no púlpito o que mais me incomoda;
o que mais me impressiona é a influência do confessionário. A palavra
que se faz ouvir do alto da tribuna sagrada, como da tribuna judiciária
e parlamentar, não é tão per\gosa como pode sê-lo a palavra que se diz
com os lábios junto do ouvido de um penitente, falando-se em nome
de Deus, ordenando-se em nome de Deus.
O mau pregador não pode causar tantos males como um mau confessor. O confessor é o conselheiro que ensina o caminho que se deve
seguir, é o juiz que manda, julga, condena e absolve (apoiados). E que
juiz? Juiz que fala cm nome de Deus e representa Deus!" Obviamente,
o deputado não tinha fatos para provar o que propalava, mas descamba
para violentos ataques aos jesuítas "negociantes de almas" (Anais, 1,
90). Aliás, todo o discurso, com seus apartes ora apoiando o orador
ora contestando-o, é um interessante documento sobre a idéia sinistra
que se fazia dos jesuítas.
64/4

LINDOLI<'O JOSÉ CORREIA DAS NEVES
;\parteia o discurso de Bezerra Cavalcanti, no seguinte contexto:
"O Sr. Bezerra Cavalcanti: - [ ... ] Não terei mais a
honra de vir a esta Casa? Declaro formalmente que não a

doou-lhes a propriedade e a ermida do Caraça, onde fundaram um co..
légio famoso. Entregaram-se igualmente à pregação de missões ao povo.
Os padres portugueses aí permaneceram de 1820 a 1854, e mantiveram
também um colégio em Congonhas do Campo e outro em Campo Belo,
no Triângulo Mineiro. De 18!í4 a 1903 o Caraça foi dirigido por laza.
ristas franceses. Daí por diante os professores foram, na sua maior parte,
brasileiros (3) • As irmãs de caridade, ou melhor filhas de caridade de
São Vicente de Paulo, são as primeiras religiosas de vida ativa a se
estabeleceram no Brasil. Foram introduzidas no Brasil por D. Antônio
Ferreira Viçoso, bispo de Mariana. Chegaram ao Rio de Janeiro cm
1851, foram admitidas na Santa Casa ela Misericórdia onde estão até
hoje. Daí se expandiram. por vftrios hospitais e colégios, sendo o mais
importante o da Imaculada Conceição, em Botafogo. Fixaram-se também na Bahia, Pernambuco e Ceará. Em todos esses lugares sofreram.
forte oposição, havendo momentos de séria crise em virtude de uma
campanha injuriosa promovida pelos anticlericais liderados pela ma·
çonaria (') .

64/6

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES
"Não contesto, O Governo pode procurar mesmo no
país, e de certo encontrará sacerdotes muito dignos para professores, porque do contrário seria preciso também ir procurar
bispos nos países estrangeiros."

14 de abril de 1864, t. IV, p. 182.
N.&C.
Continuava em discussão o orçamento do Império, que fizera cortes
consideráveis nas verbas paq as instituições eclesiásticas e o clero cm
geral, com vigoroso apoio de Tavares Bastos (Anais, IV, 174). O deputado por São Paulo, Joaquim Od.vio Nébias defende a solicitação em
favor do Seminário de São F'aulo: "é regido por padres estrangeiros, e
até agora, eu pela minha parte, pelo exame que tenho feito daquela
instituição, pelo conhecimento que tenho ele seus estudos, da sua bela
livraria, das doutrimis sãs <pie ali se praticam, declaro a V. Exa. que
(3) Sobre os lazaristas e Caraçt, v. l'e. JOSf.: TOHIAS ZICO, C.M. Caraça.
B. Horizonte. 1975; JOSf: FF.RRElfü\ CARRATO: As Mi11as Gerais e os j:>rimór.!ios
do Caraça. São Paulo, C.E.N. 1!\G3. (Col. Brasiliana): J.F. CARRATO: O Caraça
11ortug11ês, 2 vols., São l'aulo, l!l70. [Mimeognfado]; RIOLANDO AZZI: "l'aclres da
Missão e Movimento Brasileiro de Rdom1a Católica.·· Co11vagê11cia, Rio de Janeiro,
CRB (76), dez., 1974.
(4) Ver RIOLANDO AZZI: "'.'\:: filhas da Caritladc e o Movimento Brasileiro de
Reforma Católica no Sc'.>culo XIX." Com•ergc11cia, 81, maio, 1975.
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o bispado de S. Paulo, e até outros estranhos que se têm aproveitado daquele estabelecimento, não têm senão que render mil graças ao seu digno
instituidor." Aqui entra o aparte e.lo Pe. Correia das Neves, defensor
constante de uma espécie de nacionalismo clerical.
O Seminário de S. Paulo foi fundado pelo bispo D. Antônio J oaquim de Melo, natural de Itu, em 1854 (5).
64/7

LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES

Pronuncia-se contra a divisão de paróquias em diferentes freguesias,
porque a medida não está de acordo com a idéia de se dar aos p<írocos
meios suficientes para satisfazer aos deveres de seu cargo, com dignidac.le e decência.
Pode-se ver por toe.la parle, como esses meios são parcos.
Portanto, se a divisão for feita, ainda diminuirão mais. A
solução seria que se aumentassem as côngruas dos párocos para
que pudesr:em subsistir, no caso de terem suas freguesias divididas. Sobre o assunto da divisão, aliás, só foi ouvida a
Comissão ele Estatística e não a de Negócios Eclesiásticos.
O Pe. Correia das Neves insiste em que o critério para a decisão
só pode ser a necessidade espiritual dos paroquianos. Queixa-se da má
vontade da Câmara quando se trata de assunto do interesse do clero.
21 de julho de 1864,

t.

III, p. 191.

N. &:C.

Refere-se ao art. l 9 elo projeto que cria uma freguesia com a invocação do Divino Espírito Santo no lugar denominado Mataporcos, no
Município neutro. O discurso do Pe. Correia das Neves é cortado
de apartes, também aqui vindos de Silveira Lobo, que arguía ter o bispo
aceito a divisão. O deputado Jacobina, que apóia o Pe. Correia das Neves, denuncia o motivo subjacente à divisão: "Todo mundo sabe como
essas coisas se fazem, quando há c.lescjos de tricas eleitorais." O Pe.
Correia das Neves envia requerimento para que o assunto vá ~1 Comissão de Negócios Eclesiásticos. O projeto porém é aprovado em 2.ª discussão.
Na sessão de 23 de julho, Leitão da Cunha, relator da Comissão ele
Estatística, defende o projeto, ao qual responde Jacobina defendendo
(5) D. VICENTE ZIONI: "D. Antônio Joaquim de Melo, Educador da juventude
e Formador do Clero Paulista". Revista do I.H.G.B., 251, 1961, p. 217.
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pároco do Engenho Velho, cuja paróquia seria desmembrada. A

:l.ª cliscussão fica adiada pela hora. Na sessão de 26 de julho, continua

a 3.ª discussão do projeto, com uma emenda aditiva de Valdetaro, desmembrando da freguesia de S. João Batista da Lagoa nova freguesia,
"com a invocação de Nossa Senhora da Conceição, cuja matriz será a
capela da mesma invocação, sita à rua da Boa Vista." O projeto é apro-vado juntamente com a emenda (Anais, III, 248) . A rua da Boa Vista é
hoje a rua Marquês de S. Vicente.
SESSÃO DE 1865
LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES

65/1

Com muitos outros deputados, assina uma indicação destinada às
Comissões de Poderes e Diplomacia:
"Indicamos que esta augusta Câmara dirija ao Congresso
dos Estados Unidos da América do N arte uma mensagem, manifestando o seu profundo pesar pelo bárbaro assassinato do
muito honrado e sempre lembrado presidente daqueles Estados, o Sr. Abrah;'un Lincoln."
N. &:C.

5 de junho de 1865, t. li, p. 28.

Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, fora assassinado
a 14 de abril. A notícia de ~.na morte levara mais de um mês para repercutir na Câmara dos Deputados. Tavares Bastos é nomeado interinamente para a Comissão ele Diplomacia para aviar a indicação aprovada
em caráter de urg&ncia. Na sessão do dia seguinte já é lido o texto da
mensagem de pêsames ao Co~1gresso dos Estados Unidos. A mensagem.
aprovada por unanimidade de votos, é assinada por Tavares Bastos, Nascimento Feitosa, José Caetano e Junqueira Júnior. Tavares Bastos era
reconhecidamente um admirador dos Estados Unidos.
65/2

ANTôNIO PINTO DE MENDONÇA
Apresenta o parecer que é aprovado sem debate:
"Foi presente à Comissão de Negócios Eclesiásticos uma
representação do abade geral da ordem beneditina, em que
em nome ela mesma ordem pede permissão para admitir
alguns noviços, alegando como causa suficiente para isto
não só o pequeno número de religiosos que presentemente
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existem, e pelo que cada vez mais se vai dificultando a observância da regra, como também os muitos e relevantes serviços prestados por aquela corporação à religião e ao Estado,
os quais pode ainda continuar a prestar.
E conquanto a Comissão julgue muito justas e atendíveis as razões apresentadas, contudo reconhecendo que não
há lei alguma proibitiva da recepção de noviços nas ordens
religiosas, e somente avisos do Governo por motivos que a
Comissão ignora, é de parecer que a sobredita representação
seja remetida ao Governo, para a tomar na devida consideração e deferir como for de justiça.
Sala das Comissões, 8 de junho ele 1865".
12 de junho de 1865, t. II, p. 102.

N.&C.
O parecer também é assinado pelo Pe. Ribeiro, que volta à Comissão de Negócios Eclesiásticos.
Já se tratou da circular do ministro da Justiça, conselheiro J. T.
Nabuco de Araújo, aos prelados das ordens religiosas, de 16 ele maio
de 1855, proibindo a admissão de noviços, até ser firmada uma concordata com a Santa Sé. Em complemento, não se reconheceu a ordenação de brasileiros no estrangeiro. Essa medida prendia-se a um pensamento muito divulgado e adotado pelo imperador de extinguir as casas
do clero regular e concentrar todo o patrimônio das ordens nos seminários
p<'ra a formação do clero secular. A medida fora tomada após consulta
aos bispos, que reconheceram a necessidade de uma reforma, mas não
aprovaram tão drástica decisão. O ministro anunciava uma série de medidas sobre o clero (6).
Aos franciscanos foi denegada medida semelhante ao pedido supra.
Também não foram atendidos os beneditinos.
SESSÃO DE 1866
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LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES
[... ] "V. Exa. está confundindo as coisas. O estado ocupa-

se só do contrato, não ocupa-se do sacramento."

23 de abril de 1866, t. IV, p. 244.
(6) Ver a respeito os artigos do profes~or Riolanclo Azzi: "D. Pedro II e a
Reforma do Clero do Brasil" e "D. Pedro II e os Imtitutos Religiosos do Brasil".
Revista do l .H.G.B. (314), jan. /mar., 1977 (316) julh. /sct., 1977.
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N.&C.
O deputado pelo Piauí, Polidoro César Burlamaqui, bacharel cm
Direito, a propósito da discussão do orçamento do Ministério da Justiça, refere-se a um projeto-de-lei anunciado pelo ministro da Justiça,
Nabuco de Araújo, sobre o casamento civil. Confessa não conhecer o texto do projeto, mas apenas alguns aspectos dele revelados por interpelação
de deputados. Assim, o ministro dos Estrangeiros, Saraiva, respondera a
Tavares Bastos que sem casamento civil no Brasil, era impossível a imigração estrangeira. O ministro da Justiça, em resposta ao deputado José
Bonifácio, afirmara que o projeto não pretendia fazer o casamento civil obrigatório para ninguém, e mantinha a indissolubilidade e.lo vínculo. Burlamaqui, em longo discurso cm que se revela melhor canonista que o Pe. Correia das Neves que o assalta com apartes, procura demonstrar que separar o contrato do sacramento, "determinar o Estado a
[orma do contrato matrimonial, impor os requisitos indispensáveis à
sua validade ou nulidade, cometer a funcionários leigos a celebração do
ato, confiar a tribunais temporais o julgamento das causas matrimoniais,
eis, Sr. presidente, o que não poc.lc ter lugar: seria a lei autorizando o
concubinato, aconselhando a apostasia." Acontece que a questão já fora
levantac.la, em 1860, c1uando se votara uma lei sobre casamentos mistos,
precisamente tendo cm yista os problemas criados pela imigração estrangeira. Na ocasião fora apresentado por Nabuco ele Araújo um projeto sobre casamento ci\'il nos seguintes termos:
"A Assembléia Geral decreta:
Art. 1° - Os casamentos entre pessoas que não professem a religião
católica apostólica romana ser:-to feitos por contrato civil, podendo seguir-se o ato religioso ~e este 11ão tiver sido celebrado antes.
Art. 29 - 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 poc.lerão fazer independentemente do contrato civil,
produzindo o religioso, além do vínculo espiritual para o católico, todos
O!> efeitos civis para ambos, t~io completamente como se tivesse havido
contrato social.
Art. 30 - O contrato civil seguido da comunicação dos esposos, assim
na hipótese e.lo art. JCJ. ('Omo llo art. 2°, torna o casamento indissolúvel,
e produz todos os efeitos civis que resultam elo que é contraído segundo
as leis e costumes elo Imp('rio.
Art_ 40 - Os casamentos mistos ou entre pessoas estranhas à Igrej::i católica bona fide contraídos antes ela publicação da presente lei por
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escritura pública, ou celebrados na forma de alguma religião tolera<la,
se consideram ij1so 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 embaraçar, segundo o que houver regulado o Governo em conformi<lade do § 1Q do art. 6º.
§ 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, ficarão sendo
indissolúveis.
Art. 5.0 - São reconhecidos válidos e produzirão todos o~ efeitos
civis os casamentos celebrados fora do Império segundo as leis do país onde tiverem sido contraídos.
Art. 69 - É o Governo autorizado:

§ 1° - Para regular os impetlimenLOs, nulidades, div.'.>rcios 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.
A questão do casamento civil foi intensamente debatida na Câmara,
desde a segunda metade do século, sendo que a partir de 1875, a discussão se torna mais acalorada. O problema surgiu da necessidade de se
conceder aos imigrantes acatólicos direitos civis iguais aos dos católicos. O deputado Joaquim N abuco, discursando na C<lmara sobre liberdade religiosa, a 16 de julho de 1880, diz não compreender como num
país progressista e livre "toda a imensa força decorrente do poder de
autorizar e impedir os casamentos" estivesse "nas mãos do poder clerical, de modo que todas as questões relativas à constituição da família dependessem de tribunais ecle5iásticos" (7) •
A solução do problema dependia, pois, de uma alteração da ordem
religiosa vigente no país, uma vez que a Igreja se veria obrigada a rever aspectos importantes de sua jurisdição.
O primeiro projeto-de-lei instituindo o casamento civil foi apresentado à Câmara em 1884, tendo as discussões em torno do assunto tomado grande parte elo tempo do plenário. A reforma, no entanto, só viôa
após a queda da monarquia, em 1890, durante o Governo provisório.
(7) JOAO ALFREDO MONTENEGRO: Evolução do catolicismo no Brasil, Pctró·
polis, Vozes, 1972.
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Pede a palavra para clefender-se de um artigo publicado contra ele
no jornal do Comércio, censurando-o pelos apartes "frívolos e de passos
furtados", que fizera ao discurso do deputado pelo Piauí sobre o pro·
jeto do casamento civil. Relembra à Câmara como, a propósito de outra
questão,
"em que um muito distinto deputado pelo Rio de Janeiro
acusou a instituição elos jesuítas, eu me conservei silencioso;
apenas alguns apartes dirigi em aprovação àquilo que de cen.
surável aos mesmos jesuítas ele ponderou, e que eu achava
razoável e justo, de acordo com a história e com os altos in·
teresses da Igreja, bem como com a opinião dos próprios pontífices que condenaram aquela ordem, que mais curava dos interesses profanos que dos religiosos.
Mas, Sr. presidente, pouco depois apareceu, com honras de
pastoral, um folheto escrito por uma eminência eclesiástica
brasileira, no qual se esqueceram os ditames da caridade que
nós outros sacerdotes, principalmente os que se acham em
posição elevada, devemos cuidadosamente guardar.
Aí se disse ao :mundo católico que o Cristo fora trazido
ao tapete desta Casa sem que uma voz dos sacerdotes presentes houvesse reclamado contra esse nefando sacrilégio;
foi isto pouco mais ou menos o que disse esse escritor que
se orna com uma µiitra e um báculo.
Agora, o orador e os mais sacerdotes deputados voltam a ser de
novo atacados:
"Então, atacavam-se os jesuítas que tinham sido condenados por muitos santos Papas, e contra os quais não menos de
três Papas fulminaram as mais justificadas sentenças, e disse-se que Jesus Cristo era atacado naquela ordem; hoje diz-se
que a religião do gólgota vai ser a tacada por um projeto que
ainda está no em.prião, que não apareceu nesta Casa, cujos
detalhes não são conhecidos, relativo ao casamento civil, projeto que estabelece disposições, não para católicos mas para protestantes (... ]"
Defende sua posição pcb qual não quis acatar o projeto:
"Que juízo se faria do meu bom-senso, de meus sentimentos religiosos. da minha fé, se me apresentasse neste recinto querendo legislar corno católico apostólico romano para
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homens que não seguem esta religião? Quereria eu que esses
homens, que não seguem os princípios da minha religião,
legislassem, ele acordo com a sua crença, para mim, católico apostólico romano?
Procedendo eu de um modo contrário, estaria de acordo
com os princípios proclamados no gólgota, com a doutrina da
caridade e tolerância ensinada pelo homem Deus? Procederia
eu acorde com os seus ditames ele tolerância, mansidão e bondade se quisesse que os filhos inocentes desses infelizes, que
não receberam ainda as luzes da fé, ou que não pertencem
ao grêmio de nossa Igreja, ficassem reduzidos na sociedade
civil a um estado ignominioso, privados dos direitos concedidos aos cidadãos brasileiros, cmanentcs do direito da legitima descendência?
Certamente, eu não poderia fazê-lo; não poderia fazê-lo
em minha consciência, que repugna a uma injustiça; não poderia fazê-lo como representante da nação brasileira, que tolera todas as religiões; não poderia fazê-lo principalmente como sacerdote, cuja missão é doutrinar, e não punir nos filhos
as faltas dos pais; por isso que cu sigo e procuro cumprir
os preceitos que o próprio Cristo, invocado contra mim,
me deu a me ensinou no gólgota, morrendo por todos indistintamente (muito bem.)"
O ataque mais injusto à sua pessoa, por parte do articulista que se
assma como sacerdote, foi o de acusá-lo de, com seus apartes, ter procurado
"com passos furtados desorientar o nobre deputado que estava na tribuna, como que inspirado pelo Espírito Santo,
defendendo a religião <lo gólgota."
Termina com patética declaração de sua franqueza e liberdade <le
juízo, bem como de ma fidelidade à religião:
"Quando vier à discussão o projeto relativo ao casamento civil, mostrarei que cu sei falar alto e com a devida
franqueza, segundo os meus sentimentos e a minha íntima
convicção; e penso que hei de mostrar que não recuo nem me
intimido com o esvoaçar da hipocrisia, e que a poeira das
ruas lançada sobre a minha face não poderá obrigar-me a
curvar à impostura e ao fanatismo.
Hei de dizer a minha opinião clara, franca e tcrmi.
nante, porque não me arreceio de dizê-la perante quem
quer que seja, embora empunhe o báculo e cinja a mitra.
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Hei ele clizer a minha opinião com a devida franqueza, porque, mercê de Deus, não faço concorrência aos que procuram
desconsiderar-me injustamente a essas prebendas e mitras que
os deslumbram, e nem aos louvores que a ignorância liberaliza. Assim como espero no Altíssimo que se, o que não é
possível, a religião do gólgota for atacada, terei a coragem
ncessária para defendê-la até à custa do meu próprio sangue,
se isso for mister.
9 de maio de 1866, t. l, p. 42-43.
N. 8cC.

Não consta quem seja o autor do artigo atacando o Pe. Correia
das Neves. O ataque re[ere-se a seus apartes ao discurso do deputado
pelo Piauí, Polidoro Cesar Burlamaqui, na sessão de 23 de abril. Burlamaqui retoma a palavra para repelir uma insinuaçfto do Pe. Correia
das Neves de que não teria sido fiel na revisão do texto a ser impresso,
quanto a um aparte do padre relativo aos ministros do sacramento
do matrimônio. O Pe. Correia das Neves apela para a doutrina do Sr.
Monte, conde de Irajú, ou seja, F>. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo do Rio de Janeiro, morto em 1863, cujas obras, aliás, figuram
no índex.
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Como membro da Comissão de Negócios Eclesiásticos apresenta projeto de resolução assinado tq.mbém pelo deputado Viriato Bandeira
Duarte:
"Art. 1° Fica revogado o art. 29 e seus parágrafos do
decreto nQ 1. 911, ele 28 de março de 1857, e restabelecido o
recurso à Coroa por qualquer procedimento dos prelados regulares contra seus súditos, ainda em matéria correcional, e
das suspensões e interditos que os bispos, judicial ou extrajudicialmente, impuserem aos clérigos.
Art. 2Q Os empregados públicos eclesiásticos que perceberem côngruas, ordenados ou qualquer estipêndio pelos cofres públicos, somente pmlerão ficar privados de parte ou <le
todos os seus ditos yencimentos nos casos e pela forma que as
leis têm determinado para os empregados públicos."
1 de junho de 1866, t. II, p. 6.
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N.&C.
A resolução, mandada imprimir para entrar em discussão, é precedida de longa exposição de motivos. Nas sessões de 5 de junho e 23 de
julho, o Pe. Neves pedid urgência para a discussão da resolução.
Atendia a uma representação feita it Assembléia Geral pelos cônegos da Sé episcopal da Província do Rio Grande do Sul, os Pes. Jerônimo Procópio de Oliveira Nunes, João Inácio de Bittencourt e José de
Noronha N;ipoles .Massa. Tinham eles sido suspensos de ordens, ofícios
e benefícios por condenação do bispo diocesano ex ínformata conscientia,
a 31 de agosto de 1885, e recorriam à Assembléia Geral da condenação
do ordinúrio, apc.:sar do decreto nº J. !Jl 1, de 28 de março ele 1857, ter
determinado que, nos casos de c011<.lc.:na<J10 ex infunnata cu11scic11tia, não
caberia aos peticiomírios recurso à Coroa, dadas as disposições a respeito decretadas pelo Concílio ele Trento. A Comissão de Negócios Ecle5iásticos, à qual a representação fora encaminhada, "considera esse arbítrio tirânico, abusivo e oposto aos direitos natural, divino, canônico e
pátrio, e lflle, ainda quando JosSL' claramente l'undatlo cm disposição
canônica, meramente disciplinar, poderia ser tolerado pelo senLimento
e doutrinas dominantes 110 século em que foi celebrado o dilo Concílio, e IlllllCt ser ressusci1;1do no sl'.:ctt!o ;1tual. e cm um país crni11cnLernente livre, cujo ~isLc.:ma pcn;tl fumb-oc na cita~·ão, andiência e provas
públicas." A exposic,:ão de motivos desenvolve longamente essas teses.
A condenação ex infonnata. co11scic11tia sú tem lugar cm caso ele crime
oculto cuja publicidade seria causa de.: cscâmlaio grave. Ora, a portaria
do prelado condenando os cônegos ";irnsa os peticionários dos dcliLos
de indisciplina. desordem, dc<obecliência e desrespeito ;\s determinações
do diocesano, tirando-lhes a condição de ocultos, ljllC l'.: essencial e indispensável para a preterição das formas ordin;irias, e tornar lícito o procedimento do mesmo diocesano. "Além do mais, como cmprcgad'os públicos não pocfem ser priv;idos do exercício das ordens, meio lícito e <tnase
único ele subsistência que os cânones lhes facultam, e sua snspcnsão
está sujeita ;,s normas processuais que 'independem do bispo". Para
evitar assim futuros casos de arbítrio a Comissão não se'> atende à representação dos peticionários, mas propõe a revogação do decreto que impedia o recurso à Coroa.
O bispo do Rio Grande do Sul era D. Sebastião Gonçalves Laranjeira, baiano (1820-1888), considerado reacionário pelos anticlericais(ª)A questão provocou largo debate. Um dos mais importantes trabalhos então ap;irecidos foi o de Brás Florentino Henriques de Sousa:
Estudo sobre o recurso à Coroa a jJropósito do jJrojcto-dc-lei aj;ro11ado
pela Câmara dos Dcjmtados na sessão de 1866, revogado o ar/. 2c:> do rtec.
(ª)

FRANCISCO CUNHA: Reminiscência. Rio de Janeiro, 1914, p. 333.
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11.º 1.911de1857. Recife, 1867. O art. 2.0 do dec. 1.911 atribuía aos
bispos a suspensão de ordens ex informa ta conscientia.
Em 31 de agosto de 1865 o bispo de Porto Alegre, D. Sebastião Gonçalves Laranjeira, suspendera de ordens e benefícios, ex informata cons·
cientia, os Cônegos Joaquim Procópio de Oliveira Nunes, José de Noronha Nápoles Massa, João Inácio de Bittencourt e Manuel José da
Conceição Braga; do benefício somente, o Cônego José Joaquim da Purificação Teixeira, "visto ser assim necessário para sustentar a discipli·
na da Igreja e manter a boa ordem que deve trazer a obediência estes
e outros súditos do bispado. "Foram também demiticl'os de capelães da
catedral, com a proibição de usarem vestes eclesiásticas, Luís Inácio de
Moura e José Honório Correia, pretendentes ao estado eclesiástico.
O cabido ficou então incapacitado de rezar as horas canônicas. Contava então, além do arcediago, com um cônego. De oito capelães, só
restavam quatro. Um cônego estava no Colégio Latino-Americano de
Roma e três suspensos, e havia cinco vagas.
A vista dessas dificuldades, o bispo limitou as funções litúrgicas
do cabido ao canto das matinas, laudes e primas, "ficando o mais do
ofício para ser recitado particularmente por cada um."
Seria dificil preencher as vagas porque a côngrua de 600 mil-réis
anuais não atraía camlidatos. '
A 19 de julho de 1869 o Cpncgo Joaquim Procópio de Oliveira Nu·
nes foi restituído ao exercício :de suas funções.
Dirigindo-se ao ministro dp Império em 2 de setembro de 1865 explicava o bispo que ."repetidas vezes, e ele há muito tempo, tenho admoestado os ditos eclesiásticos a não saírem do caminho de seus deveres
com escândalo dos fiéis e grave quebrantamento da disciplina da Igreja
fazendo-lhes ver que, a continuarem, me forçariam a dar este passo, mas
infelizmente sem nenhum resultado, produzindo antes as minhas exor·
tações uma formal desobediência e desrespeito final.
Cada vez me convenço mais, Ex mo. Sr., que com o clero atual,
desgraçadamente na sua maioria, perde de um modo assombroso a moralidade pública e muito sofre a religião do Estado, a não haver medidas
enérgicas [ ... ] e a não pensar-se seriamente cm [armar um clero novo,
segundo o coração de Deus. E {: isto o que os bispos por si sós jamais
poderão conseguir no estado atual das causas, sem uma franca e leal
coadjuvação do Governo civil" (9).
A suspensão ex infonnatci conscientici consistia na suspensão de ordens dos eclesiásticos, feita pelo bispo, sem o uso do processo canônico
formal. A suspensão era feita baseada cm informações que o próprio
(9) Ap;radeccmos essas in[orrnaç<ics ao l'c:. Ruhcn Neis, da cuna metropolitana
de Porto Akp;rc, o qual, cuviam1o-nos fotocópias dos anp1ivos diocesanos, permitiu-nos
coletar os dados rclatini~; it cp1estão.
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bispo conseguia obter da vida do sacerdote. A razão apresentada, na
maioria das vezes, era a de que o acusado levava uma vida irregular
e que as informações tinham sido obtidas em caráter sigiloso. Os
padres porém argumentavam que os bispos, de fato, agiam por motivos
políticos, em certos casos.
O objetivo primário <lesta punição não era penal. O bispo tinha em
vista o bem de toda a comunidade em que os sacerdotes suspensos viviam. Estes nem sempre aceitavam a suspensão e, muitas vezes, reem.
riam à Santa Sé, que, em alguns casos, lhes dava razão. Outros apelavam para o Governo. A suspensão não tinha caráter vitalício e os sacerdotes deviam tentar, através de novo tipo de vida, voltar ao pleno
uso de suas ordens sacras, dentro da Igreja.
66/4

RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO

Apresenta projeto concedendo uma loteria em favor da matriz da
cidade de Baturité, na Província do Ceará.
N.&C.

8 de junho de 1866, t. II, p. 51.

O projeto do Pe. Ribeiro é uma emenda a um projeto solicitando
20 loterias para o recolhimento de Santa Teresa, na Corte. Chovem
imediatamente as emendas no mesmo sentido, solicitando mais um total
de 89 loterias. O projeto com todas as emendas é aprovado e passa à
3.ª discussão. Observe-se que no entanto continuava a guerra contra
o Paraguai exigindo grandes sacrifícios financeiros.
66/5
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"Para que não requer um sínodo?"

N.&C.

6 de julho de 1866, t. III, p. 76.

É um aparte irônico a uma intervenção pela ordem do deputado
Afonso Celso de Assis Figueiredo, futuro visconde de Ouro Preto. Apresentava esse um requerimento no sentido de que fosse ouvido o ministro dos Negócios Eclesiásticos a respeito do parecer da Comissão Eclcsi;ística propondo a revogação do decreto de 28 de março de 1857. Na sua
opinião, tratava-se de assunto grave e de natureza puramente espiritual
que caía, pois, sob a legislação do Concílio de Trento. O referido de·
ereto de 1857, que especificava os casos de recurso à Coroa, excetuava
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expressamente.: desse recurso os casos de suspensão ex informata cons·
cientia. O requerimento remetendo o assunto ao ministro parece ter de·
sagracla<lo ao Pe. Correia das Neves que assinara o parecer. Daí e iro·
nia de seu aparte. A votação do requerimento é adiada por pedir a
palavra o Pe. Correia das Neves. Na sessão de 23 de julho, o mesmo
deputado Figueiredo, para impugnar o parecer da Comissão Eclesiás·
tica que propunha a revogação do decreto de 1857, lembra que tal
decreto fora firmado por José Tomás Nabuco de Araújo, "que aliás
não foi parco em invadir as atribuições do episcopado". A argumentação de Figueiredo se baseia no lato de que a questão em debate sobre a
suspensão ex informata conscientia não entrava em nenhum dos casos em
que o decreto previa recurso à Coroa, ou seja:

"§ 1e;> Por usurpaçfio de jurisdição do poder temporal.
§ 2º Por qualquer censura contra empregados civis, em razão dos

seus ofícios.
§ 3.0 Por notória violência no exercício da jurisdição e poder espiritual, postergando-se o direito natural, ou os cânones recebidos na
Igreja brasileira."
- O ministro da Justiça aparece em alguns atos como ministro dos
Negócios da Justiça e Eclesiásticos (10).
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Sente-se em posição melindrosa, porque se julga com o dever de
consciência de responder aos que se filiam à escola dos que hoje combatem a liberdade de consciência,
"escola que chamarei regressiva à Idade Média e hostil aos
interesses da Igreja, porque os põe em choque com os da sociedade," escola segundo a qual "a liberdade de consciência,
garantida em nosso pacto fundamental, não é nada menos do
que uma heresia, e uma heresia semelhante, se não idêntica,
à de João Husl
E todos nós podemos ler, escrita pela mão de alguma autoridade eclesiástica e publicada nos mais lidos jornais, na
maior e mais ilustrada capital de nossas províncias, que um
dos princípios constitucionais que nos regem, que o principal
fundamento de nossa liberdade é um erro, um heresia con.
denada e fulminada com o terrível anátema da Igreja!
(IO) Ver Almanaque Laemmcrt, 1860, p. 114.
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Essa escola, Senhores, liberaliza seus anátemas e seus
raios contra aqueles que sustentam outras doutrinas, ainda disciplinares, que não aquelas que vigoraram, não nos primitivos tempos da Igreja, mas nos séculos tenebrosos em que a
ambição procurou dar largas ao poder dos que professam
a humildade, e armar de arbítrio aos missionários da caridade."
Sente-se atingido pessoalmente pelas palavras do nobre colega que,
na sessão anterior, reportando-se à autoridade ele Audísio afirmara
que,
"contra esse direito ele suspensão ex informata conscientia, só
algum sacerdote rebelde e relapso, que bem longe de desempenhar e cumprir sua missão divina e sagrada, bern longe
de exercer seu alto ministério, ao contrário, poluiu o lugar
santo que ocupa."
'Vê neste ataque, voluntário ou casual, a primeira estação da vza

crttcis que o espera

"por sustentar doutrinas que vão de encontro a essa escola
que entre nós, pouco a pouco, se vai criando, e que não poupa seus adversários".
E parte para uma declaração patética:
"Mas Senhores, eu vejo desde Abel até Jesus Cristo uma
série, quase posso dizer, nunca interrompida de justos que,
caluniados, injuriados e vituperaclos, profligados e flagiciados,
têm sido até condenados à morte como inovadores, por não
pensarem com a maioria, por defenderem a verdade, a justiça e a liberdade; como posso queixar-me, eu que desapareço na presença desses vultos respeitáveis, que ainda hoje
avultam entre as trevas do passado, e outros que já assomam
nas dobras du futuro, para bem da humanidade; como posso
queixar-me, digo, se também me couber uma parte insignificante de seus sofrimentos, de suas perseguições e condenações injustas? Não. O meu colega nada mais fez do que, sem
intenção, começar o sacrifício, e eu o aceito resignado."
Passando à defesa indireta dos sacerdotes atingidos pela suspensão,
no ato uma ofensa a toda a classe sacerdotal, lamentando

\'t'.

"que lhe dêem fundamento e nrlto aqueles que, por ~cu c~
tado, posição e categoria, deviam cobrir-nos com o m;lllto da

caridade, e não apresentar-nos ao mundo cristão como os menos dignos de nosso estado, e que só podemos ser regenerados
pelo arbítrio, ou mesmo incorrigíveis, substitui-nos por estrangeiros, quando, lendo a história, não podemos deixar de reconhecer a injustiça que é feita ao clero brasileiro, porque,
nem nos tempos passados nem nos modernos, é o clero brasileiro aquele que mais escândalos tem dado às partes do
mundo que professam a religião do Crucificado."
Estende-se então na defesa do clero:
"O clero brasileiro, meu Senhores, ainda não mercadejou com os bilhetes de confissão vendidos àqueles a quem as
leis de certos países obrigam apresentar às autoridades anualmente certidão de sua desobriga. O clero brasileiro ainda
não serviu de espião de polícia, explorando a consciência dos
fiéis no tribunal da penitência, para denunciá-los perante as
autoridades como revolucionários, e receber por isso uma
torpe paga.
Não foi sem dúvida o clero brasileiro a causa dessas disposições repressivas que se lêem no corpo dos cânones, e
que denunciam crimes repulsivos e hediondos, que, a não terem exemplos, não desafiariam sua repugnante menção."
Passa a seguir a refutar a argumentação do deputado que impugnara o parecer da Comissão Eclesiástica:
"Pensou ele que a Comissão julgara que esta Assembléia
era um concílio, ou pelo menos um sínodo, que tinha o poder de decidir se os bispos tinham ou não direito de suspender ex informqta conscientia os clérigos.
O meu colega figurou que com a decisão desta Assembléia, aprovando o projeto que nós submetemos à sua ilustrada consideração, ficavam os bispos privados desse direito,
se é que eles legitimamente o têm. Mas o meu nobre colega
não atendeu a que não foi esta a intenção da Comissão.
O fim da Comissão foi restabelecer o recurso que sempre existiu e existe desde tempos imemoriais, tanto em Por.
tugal como na França e na Espanha, como mesmo no Bra.
sil, até muito pouco tempo. À Comissão e à Assembléia nada importa saber se os bispos, quando suspendem ex infor.
mata conscienlia procedem legítima, regular e licitamente."
Em longa tirada retórica, estranha que o deputado, ilustre pro..
fessor,

50

"um liberal dito, havido e reconhecido conw tal," tenha se deixado seduzir pelas teorias do "salutar arbítrio" de Guizot:
"tirai aos bispos o direito de suspender e~ informata conscientia, e então a anarquia, a imoralidade se plantarão na
Igreja." Até o Concílio de Trento, a Igreja foi florescente
sem precisar desse arbítrio. Além disso, mesmo privados do
direito de condenação ex informata conscientia, os bispos não
ficam desarmados para punir os clérigos culpados, pois têm à
sua disposição o processo criminal eclesiástico, sem necessidade de recorrer a meios extrajudiciais, que não dão possibilidade de defesa.
Rejeita a seguir a razão ditada pela preocupação de evitar escândalo.
Se o bispo soube do crime por sigilo sacramental, uão
podia punir os sacerdotes, porque incorreri:t em graves penas da Igreja. Se o bispo soube por informações de terceiro,
não podia condenar sem outras informações comprobatórias, para não deixar as vítimas expostas à intriga, à inveja
de desafeiçoados sem escrúpulos. Mas nesse caso, o crime já
está divulgado e produzido o ecândalo que se quis evitar:
"por certo os nobres deputados não se lembrariam de restabelecer entre nós as janeirinhas?"
E acrescenta:
"Esse mesmo escândalo que se quis evitar tem de aparecer
sempre que se der a suspensão ex informata conscientia, e talvez
mais ocultado pelas conjecturas, porquanto, logo que o público tem certeza e está convencido de que os bispos suspendem ex informata conscientia por crimes que .dão escândalo,
apenas o bispo suspender a qualquer sacerdote, imediatamente a malignidade e a maledicência tratarã.o de inventar o crime, e sem dúvida o encontrarão entre os mais ignominiosos
e odiosos, e ficará a vítima, umas vezes injustamente, e outras por uma venialidade, aviltada pela malícia do delator ou
pela nímia severidade do prelado, com o labéu e infâmia,
sem poder justificar-se.
Então, meus Senhores, se temeis o escândalo, cu vos digo
que o temor do escândalo é o primeiro a aconselhar toda a
clareza, toda a publicidade, toda a franqueza" (apoiadO:S) .
Entra então numa longa exegese dos textos do Concílio de Trento
para provar que, sem duvidosas sutilezas, não é possível extrair deles a
5/

conclusão do direito dos bispos de condenarem ex informata conscientia,
por processos extrajudiciais. Discute também as disposições de Bento
XIV sobre o assunto para examinar em seguida a principal objeção levantada contra o parecer:
O recurso à Coroa nos casos de condenações ex informata.
conscientia é uma invasão do poder temporal sobre o poder
espiritual da Igreja: "Pergunto eu: o que é a Igreja? É somente o Papa, são somente os bispos, e os que sustentam o
ex informata conscientia? Não; a doutrina corrente é que a
Igreja compõe-se de todos os fiéis católicos que reconhecem
e aceitam os dogmas da fé cristã, pregada pelos apóstolos,
cuja cabeça visível é o Papa. A Igrc_i*t somos todos nós. O
poder temporal em um país católico apostólico romano não
faz parte da Igreja? Que desconfiança é pois esta contra as
autoridades civis? [ ... ] Pois receais que o poder civil que
nomeia os bispos, que divide e cria os bispados (apoiados),
que alimenta, promove e protege o culto, que lhe dá força [ ... ]
O Sr Tavares Bastos: - E o privilégio.
O Sr. Correia, das Neves: - [ ... ] conspire contra nós?
Se o temeis, o remédio é fácil: tornemo-nos independentes in
teiramente. Mas iremos à Igreja primitiva. Renunciem os
bispos a seus privil~gios temporais, ao tratamento de excelência, à categoria de príncipes, às continências militares, às salvas de .artilharia (hilaridade). [ ... ] mas receber proteção,
apoio, auxílio do poder temporal, recorrer ao braço secular
para a repressão, aceitar dele toda a inEluência e força material, recusar-lhe o cauteloso exame e apreciação do bom
emprego do poder de punir, que tanta força pode dar a quem
já tem por si a dominação das consciências, é o que hoje
não têm rnnscntido os monarcas mais católicos, os mais absolutos, menos os países constitucionalmente constituídos"
(apoiados; muito bem.)

Insiste em afirmar que est;i em jogo uma questão de disciplina eclesiástica, que não envolve dogmas ou heresias. Continuará pois a defender o direito do poder temporal circa sacra, mesmo expondo-se a
"uma suspensão ex informata co11.1cicntia" (hilaridade).
Afinal, contra fatos não há argumentos, e recorre à
D. Manuel do Monte Rodrigues <le Araújo, para mostrar
a Coroa foi sempre praticado fora ou dentro do Brasil.
fim, longamente os inconvenientes do arbítrio deixado

i2

autoridade de
que o recurso
Enumera, enaos pre1ados,

sem o recurso dos condenados à Coroa. Cita muitos casos de abuso do
poder espiritual:
"Eu vejo suspensões já efetuadas em uns e pendentes da
cabeça de outros sacerdotes, até por questões de h<'tbitos seculares fora do exercício de seus ministérios, até mesmo daqueles que não têm benefício edcsiástico, curas d'alma,
questões de abas mais ou menos largas de chapéus, que lhes
conservam sobre a cabeça a espada de Dámocles, apesar <le um
direito consuctudin:írio do Brasil e Portugal.
Vejo que os vig{trios colados susprnso~ são substituído~
por outros, dependente~ inteiramcme da vontade e do arbítrio
dos prelados; lJllC as paróquias vagas Hão s:"io po,cas cm toncurso para qut: os p;irocos fiquem depcnde11tcs <.: na interinidade; que at<'.~ um aviso autorizou, a pretexto de falta de sacerdotes, a empregar na cura cl'almas estrang-ciros, os portadores da boa semente [ ... ]
Denuncia uma atitude de cada vc1. maior independência d<b prelados com relação ao poder temporal:
"Ainda hü pouco um bispo pretendeu tomar pos,e sem o
exequatur imperial, e a não ser o ilustrado e virtuoso vigúrio
capitular, esse fato contra o nosso pacto fundamental se teria
dado. [ ... ] Jü temos visto alguém sair <lo bispado sem licença do Governo, expondo-se a perder a mitra, não por
ignorar a lei, mas porque a não reconhece talvez superior a si.
Consta-me ainda mais que cm algum bispado são cumpridas dispensas obtidas do internúncio apostólico sem licença
imperial e sem o exequatur, depois de obtidas. porqut: ('lltend'em que num país católico o internúncio 11ão t·~ uma autoridade estrangeira que seja mister licenç·a para requen:r-lhe,
como determina a Constituição. A prisão por parte dos bispos tem sido restabelecida, não a prisão nos antigos aljuhes,
porque aqueles, com a cessação do foro eclesiástico.. desapareceram, mas nos conventos. Não se diz ao padre -- ide pre'>o
- não; diz-se - vá pensar na sua vida (hilaridade) . v~·1 se
quiser, e se não quiser terá o ex infornwla, gue i111porta dieta
absoluta. Segue o padre para o convento, e já ali o guardião,
ou como o queiram chamar, tem ordem para o niio deixar
sair."
Termina com patética advert('ncia ;'t Cfünara para que pc1bt' bem
na responsabilidade de sua decisão com relação ao parecer da Comissão
Eclesi;íslica.
24 ele julho de 1866, t. III, p. 240-248.

N.&C.

Nesta longa intervenção, parece que o Pe. Correia das Neves se
desforra do. longo silêncio a que fora reduzido pela natureza dos assuntos debatidos. Não há dúvida que a argumentação do padre é arguta.
Grande pcµ-te dela entretanto foge ao campo canônico em que estava
formulada, para apelar um pouco demagogicamente para a liberdade
religiosa e os riscos de opressão por parte do arbítrio espiritual, temas
de larga ressonância numa Câmara liberal.
No fundo porém ele vê bem o dilema em jogo; ou se quer uma
Igreja ind~pendente, mas que então deve renunciar a todos os privilégios; ou se pretende manter os privilégios da Igreja, mas então que ela
se sujeite ao poder da Coroa circa sacra. Infelizmente o parecer da Comissão Eclesiástica assinado pelo Pe. Correia das Neves ia no sentido
da segunda alternativa, propondo exatamente o reforço desse poder.
DPnunciando a independência que os bispos se começam a atribuir, o
Pe. Neves se consagra paradoxalmente, cm nome <l<t liberdade religiosa,
em campeão do josefismo brasileiro. No fundo o que de fato acontecia, sob a influência de Pio IX, era uma tentativa dos bispos de usar
'5Ua autoridade espii-itual para um maior enquadramento do clero dentro dos padrões romanos. Terá havido abusos no exercício dessa autoridade, e os exemplos aduzidqs pelo Pc. Correia das Neves parecem
confirmar essa hipótese, mas nfo há dúvida, por outro lado, que o clero
brasileiro se permitia uma lib1~rclade disciplinar muitas vezes incompatível com seu estado.
O deputado Figueiredo em breve intervenção, cortada de apartes
pelo Pc. Correia das Neves, procura repor a questão nos seus termos
devidos, mas a discussão é adi<ida pela hora. Na sessão do dia seguinte
é solicitado o enceramento da discussão. Aprovado o requerimento o
projeto passará à 3.ª discussão (Anais, III, 257) (11).
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Responde ao deputado que acabava de apresentar requerimento para
que fosse encaminhado à Comissão de .Justiça Civil o parecer da Comissão Eclesiástica relativo ;t revogação do decreto negando recurso à
Coroa nos casos de condenação ex informata conscientia.
(11) A referência a Audísio reporta -se ao pcmador italiano Guglielmo Andrea
Audísio (1802-1882), então bem cm evidência, pelo brilhantismo de seu estilo e certa
audácia de suas idéias. Procurando conciliar as Leses do liberalismo nascente com o
tradicionalismo da Igreja de Pin lX, acabou <lcsagraclanclo a ambas as correntes.
Mal-visto no Concílio \'aticano I, teve po,to no Indo: um de seus muitos livros,
Della societá pol/..tica e religiosa ri:;Ju~ttn ai sec. XIX, .rnndcnaclo cm 1877, suposta.
mente de tcmlências galicanas. Segundo o Dicionário de Morais, ",ianeiras" eram contrihuiçõc;; que se davam cm janeiro para obter bênçãos. º'Aljuhe" era a pri~ão especial
para sacerdotes. A rlo Ri•> scniu para o Tribunal do Júri. Os padres eram presos
em COIH'Cntm.
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O requerente não compreendeu que não está em jogo
uma questão de ortodoxia, mas de mera disciplina eclesiástica.
Advertido pelo presidente da Câmara que estava em discussão apenas o requerimento, declara ver nele apenas uma manobra usada
"quando se quer matar qualquer questão suave e naturalmente por asfixia, isto é, ao adiamento indefinido ou imersão
na poeira das pastas das Comissões. "
Denuncia incoerência do autor do requerimento conhecidamentc um
liberal independente que pretende agora submeter ao Governo uma questão que pode ser resolvida pela Câmara, toda composta de católicos
apostólicos romanos:
"Se vós atacais o recurso à Coroa, se não quereis, como
dizeis, intervenção alguma do poder temporal em negócios
que chamais espirituais, então deveis atacar o decreto de 1857,
porque é ele que entra perfeita, completa e terminantemente
em matérias que vós quereis unicamente reservadas aos bispos."
Volta a insistir na inutilidade do adiamento requerido:
"O Governo sabe que o projeto tem sido discutido, e foi
dado para discussão hoje; se o Governo tivesse alguma cousa
a opor-lhe, devia ter vindo assistir à discussão para emitir o
seu juízo, para dizer à Câmara se convinha ou não que o
projeto passasse. "
E conclui:

"Em vista das observações que acabo de fazer, espero que
a Câmara, considerando o projeto, dará sua opinião, ou aprovando-o, ou rejeitando-o, porém nunca ilidindo a dificuldade,
fugindo de criar doutrina que permaneça, procurando subterfúgios para abafar um projeto que não quer matar, por ir
de acordo aos princípios hoje geralmente recebidos, não quer
tornar em lei, porque teme os clamores dos ui tramoraliza.
dores do clero. "
N.&C.

20 de agosto de 1866, t. IV, p. 95-96.

O deputado que apresenta o requerimento é José Ângelo Márcio
da Silva, deputado por Alagoas, que responde logo ao Pe. Correia elas
Neves. Este intervém com apartes. A discussão é adiada pela hora.
O requerimento acha necessário consultar o Governo porque "uma das
necessidades que o Governo temporal deve manter é seguramente o mais
escrupuloso respeito às atribuições das autoridades da Igreja, pon1ue é

pelo respeito mútuo dos dois poderes que a sociedade pode marchar
tranqüila e segura. Hà sempre conveniência pública quando o poder
temporal respeita e faz respeitar os dogmas e cânones da Igreja que
admitiu como religião do Estado; e se a Câmara dos Deputados, esquecida desta conveniência, invadiu atribuições que se entendem com esses
cânones, deixa espaço imenso à confusão, abre uma luta perniciosa!"
A questão volta ;L 3.ª discussão na sessão de 24 de agosto. O adiamento
é rejeitado e o parecer da Comissão é aprovado por 32 contra 30 votos.
Fizeram questão de assinalar seu voto contrário, entre outros, os Pes.
Pinto de Mendonça e Raimundo Francisco Ribeiro. A redação do parecer é aprovada na sessão de 27 de agosto (Anais, IV, 130) .

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA
(1867-1868)

A Décima Terceira Legislatura foi breve; durou somente dois anos,
e teve apenas dois deputados do clero: o Pe. Lindolfo José Correia das
Neves e o Pe. Joaquim Francisco de Faria, representante por Pernambuco. O Pe. Lindolfo, único a participar dos debates, era deputado do
partido liberal, então no Gow;rno, que ele defende cm todas as questões, notadamente a propósito da Guerra do Paraguai. O Brasil entrara
nesta guerra durante um Gabinete liberal (chefiado por F. J. Furtado).
A guerra se revelava bem mais difícil do que parecera no início e se
protraía com enormes sacrifícios para a nação. f: assim <jUe o partido
conservador, na oposição, começa a acusar o Governo de incompetência
e a defender a cessação elas hostilidades. Curioso que para defender um
Governo liberal, o Pe. Lindolfo não recua cm assumir posições reacionárias, a propósito da liberdade de imprensa e contra a instrução primária gratuita.
O Pe. Joaquim Francisco de Faria é eleito vice-presidente da Câmara na sessão de 23 de maio e assume a presidência da mesma durante
várias sessões, na ausência do presidente eleito, Silveira Lobo. No exercício da presidência não intervém nos debates.
Ambos os padres são eleitos para a Comissão de Negócios Eclesiásticos, na sessão de 28 de maio.
SESSÃO DE 1867
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LINDOLFO JOSÉ CORREIA DAS NEVES
"Atenda a diferença que hf1 entre juiz de paz da mesma
freguesia e .iuiz de paz cfa freguesia vizinha, que se apresenta
na hora da eleição para presidi-la, adivinhando que se daria
a falta dos quatro juízes de paz."
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Recusa-se a aceitar documentos duvidosos, cuja autenlicidadc e
ranlida apenas por um irmão elo deputado derrotado.
N.&C.

27 de maio de 1867, t. I, p. 119.

Em discussão a eleição do 3.0 distrito do Ceará.
Em debate com o deputado João Brígido, contesta a veracidade dos
documentos sobre as eleições na matriz de Barbalha e disserta sohre a
eleição feita pelos conservadores em Milagres, onde a presidência havia
sido confiada ao juiz de paz de uma freguesia Yi1inha. quando ;1 rcgT:i
era con\'Ídarem-se os juízes de paz imediatos.
Em Barbalha, cidade e município do Estado d'o Cearú. zona do
Cariri, segundo João Brígido ocorreu "uma monstruosidade, uma violação flagrante dos direitos políticos do cidadão". O delegado de polícia
e o subdelegado de Barbalha ocuparam a vila na véspera do dia das
eleições, com um número considerável de homens armados que im·adiram
a matriz e a Cf1mara Municipal. O plano era trancar a malriz para os
liberais e não lhes deixar a casa da Câmara para que nem ali pudessem
fazer a eleição. No dia 3 de fevereiro, dia da eleição. o juiz <le p:u
;ichou as duas casas ocupadas e julgando não ter jeito de se proceder ;I
eleição, adiou-a para o dia 9 do mesmo mês. H;í contudo documentos
que atestam que a eleição foi feita no dia 3, soh a presidência do segundo juiz de paz.
João Brígido acha que se for aceita esta elei<;ão cm Rarhalha, feita
pelo segundo juiz de paz, deve-se aceitar também a de Milagres, feita
pelo juiz de paz do Brejo. A discussão se prolonga na sessão seguinte,
com nova intervenção do Pe. Neves (Anais, I, 139). O parecer da Comissão de Poderes acaba sendo aprorndo. com peque11a cmencla (Anais,
n. 1).
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O deputado Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti vinha dissertando
o programa dos partidos liberais, nos quais incluía "liberdade per[cita do cidadão na vida privada". A esse propósito, trava-se o (liálogo:

~obre

"0 Sr. Correia das Ne-oes: - Se pudesse explicar a liberdade da vida íntima de que falou, seria bom.
O Sr. Bczr:rra: - Quero maior 1ibcrdadc na vida privada,
quero a iniciativa do cidadão nos negócios pí1hlicos. o que
de fato temos tido [ ... ]
Ainda mais, Sr. presidenle, nós os liberais do Brasil pedimos imprensa livre e moralizada [ ... J Porque o que h;í (
licença, e eu o que quero é liberdade.

O Sr. Correia das Neves: - V. Ex.ª quer então restringi.
la. coarctá-la um pouco!
O Sr. Bezerra: - Quero coarctar a licença e moralizar a
imprensa por meio da verdadeira liberdade.
O Sr. Correia das Neves: - Estava somente querendo ver
até onde chegava o liberalismo do nobre deputado.
O Sr. Bezerra: - Pois já vou muito longe? Está o nobre
deputado assombrado de tanto liberalismo?
O Sr. Correia das Neves: - Ao contrário."
Diante dessas observações ainda aparteia mais abaixo o Pe. Correia
das Neves:
"Nada se parece mais com um liberal do que um conservador em oposição. "
14 de agosto de 1867, t. IV, p. 130-131.

N.&:C.
Estava em discussão um cré,dito suplementar ao Ministério da Marinha, premido sob os problemas da guerra com o Paraguai. O deputado Bezerra lamenta dever ocupar-se de questões "meramente políticas",
quando "graves questões sociais, que encerram o futuro do país" mereceriam maior atenção. Assim, apenas consegue libertar-se das questões
políticas, parte para as sociais, expondo os princípios do liberalismo
que resume nos seguintes itens:
"l. o Garantia de pessoa, de propriedade e de ação.
2.º Liberdade de associaçfio e de indústria.
3.° Franquezas municipais e provinciais.
4.o Liberdade bem entendida de religião.
5. 0 Liberdade de ensino, e ensino primário e secundário gratuitos.
6.º Concurso de todo o cidadão na escolha dos seus representantes.
7.º Independência e soberania do Poder Legislativo.
8.º Responsabilidade efetiva dos funcionários públicos.
9. 0 Imprensa livre e moralizada.
10.º Independência e sob~rania do Poder Judiciário.
11.º Liberdade perfeita do cidadão na vida privada; iniciativa do
cidadão nos negócios públicos, publicidade completa desses negócios.
12.º Justo equilíbrio dos poderes públicos, partindo-se do princípio 'que toda a soberania vem do povo'."

O deputado Bezerra devia ainda estar deslumbrado com suas leituras de Locke.
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Intervém várias vezes no discurso do deputado Veríssimo de Matos,
que defendia medidas favoráveis à lavoura, especialmente à criação de
bancos agrícolas:
"É

uma das primeiras necessidades.''

Entretanto, julga que a criação de tais bancos
devia começar pelas províncias, para evitar a "infeliz centralização", e corrigir as deficiências do Banco do Brasil fundado entre outros fins para fornecer dinheiro a juro razoável
à lavoura.
Denuncia a política financeira que acaba se destinando a proteger banqueiros ou firmas atravessadoras:
"Enquanto for mister uma firma da praça, acreditada
no banco, para se dar dinheiro, os benefícios que se fizerem
resultarão em favor dessa firma."
N.&C.

28 de agosto de 1867, t. IV, p. 318.

Em discussão o orçamento da receita geral do Império. O debate gira
em torno do Banco do Brasil, acusado pelo Sr. Veríssimo de Matos de
não corresponder aos fins de sua instituição, e, com a emissão quadruplicada, estar tirando lucros fabulosos, [ ... ] "lucros imoderados de um
capital fictício!" Sugere então prescrever-se que o banco não possa elevar a taxa de seus descontos a mais de 6%, e, completa o Pe. Correia
das Neves, o resto ficaria em proveito da outra 'firma'.
Seria um modo de beneficiar as classes pobres.
Nesse contexto é que se insere a intervenção.
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"O Sr. Ratisbona: [ ... ] Não se pode negar que os tra·
balhos desta ordem têm uma utilidade imediata, porque contribuem para a educação nacional (apoiados).
O Sr. Correia das Neves: - l\Ias que não podem ser
perfeitos se se fizerem em um gabinete.
O Sr. Ratisbona: - Perdão; tenho visto a maior parte
das cartas já publicadas, o seu autor tem tido por modelos os
trabalhos mais recentes, e além disto tem coligido informações peculiares e relativas a cada uma das províncias do Império.
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O Sr. Correia das Neves: - Não é por informações que
se fazem trabalhos dessa ordem.
O Sr. Ratisbona: - Em um país onde não temos destes
trabalhos, onde as poucas cartas geográficas que possuímos
têm sido mandadas levantar pelo Governo, único que pode
fazer face às grandes despesas que se fazem com estes traba.
lhos, um particular é que pode percorrer o Brasil inteiro?
Não procede o argumento.
O Sr. Correia das Neves: - Então não vamos pagar figuras de cartas.
O Sr. Ratisbona: - Não são figuras, são modeladas pelo
que há de mais recente e melhor.
Infelizmente o estrangeiro, permita V. Exa. que o <liga,
conhece mais do nosso país do que o brasileiro ( ... ] Um
brasileiro distinto, que reside hoje na Alemanha, visitou o
gabinete do ilustre sábio europeu, o Sr. Decandole, naturalista, muito distinto, e lá foi encontrar uma memória sobre
a flora pernambucana, escrita pelo Sr. Manuel de Anuda Câmara, brasileiro distinto e muito conhecido na Europa" (12).
Os trabalhos desse ilustrado brasileiro são conhecidos
pelos sábios alemães; mas invoco a consciência <lo nobre deputado: quais são os q1-1e entre nús os conhecem?
O Sr. Correia das Neves: - Há trabalhos inéditos c1ue
estão truncados em mãos particulares."

N.&C.

2 de setembro de 1867, t. V, p. 12-13.

O deputado pelo Cead, Leandro de Cha\'es Melo Ratisbona, apresenta resolução propondo Ycrha para a publicação de um trabalho importantíssimo, Mapa Geop;rrífico do Rrnsil, da autoria do Dr. Cândido
(12) Manuel de Arruda c:11nara nasceu na cidade de Pombal, Paraíba, cm 1752
e morreu cm Pernambuco, cm !RIO. Cannelita professor com o nome de :Frei :\fanuel
cio Coração de Jesus, cm,ou a Facultladc de J\krlkina da Universidade de Coimbra,
interrompendo o curso pur ter sido acusado de simp:ítico its doutrinas fr::mccsas. Dou1orou-sc cm Montpellier. Ob1c1·c· brc\'c de scculariz:n:r10 cm Roma, voltou ao Brasil,
nndc produziu importantl' obra cic111 ífica no terreno da História Natural. Morreu cm
conscqíi{·ncia de febres adquirid:1s em lugan·s p:1ltHlosos omlr promovia pcS(]Uisas. Era
amigo do fr:irn:iscano l'H'i \'dom (Jus(· i\Liria110 da C:onn'icão \'closo), tamhém naturalista. IJiçarc. cm sua ho111r11:1gl'm., criou " gl-ntTO 11/UU!DE!l, na família d:•s guükras. Autor de numermas 111011ogra[ias cit:ntíficas, pcrtcnn:u a uma d::s muitas sociedades scnctas, ele car:'1tn p<iran::1d'1J1ic:l>. que surgira111 nn' fins do século X\'Ill e princípio~ do XIX, no Nonl<"I": :1 cham:Hla Aca<kinia dr Sna'''lllla. funcionando 110 Cabo_
A c>,:a cntid:1dc atrilmi·H' a artirul:u)o de uma cnnspira<:ão que Yi~:ava. soh a proteção
de I\onapa1·tt". proclamar :1 Rcp1'dilira. O i11qu<'.:ri:o alH'rlo nada apurou.
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Mendes de Almeida. As intervenções do Pe. Correia das Neves não
demonstram nele muita simpatia pelo trabalho.
Cândido Mendes publicou o seu monumental Atlas do Impth-io do
JJ rasil em 1868 (13) •
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"E apresente-nos o meio de realizar todas ess~•s idéias
sem que venha o palavriado.
O Sr. Felício dos Santos; - Não sou competente para
formular tais projetos. Se estou só é inútil procurar os meios
práticos; se as minhas idéias merecem o apoio dos nobres
deputados, a V. Exas., que são legistas, incumbe a tarefa.
Como meio de garantir essas liberdades, quero principalmente a magistratura independente do Executivo e a polícia eletiva como meio de implantá-las no povo; quero a
instrução primária gratuita generalizada e obrigat·ória.
O Sr. Correia das Neves: -- Essa última parte não é liberal. Eu quero o cidadão livre até para a ignorância."
4 de setembro ele 1867, t. V,

p. '15.

N.&C.
O deputado Felício dos Santos, citando Laboulaye, fizera profosão
de fé liberal, insistindo, com notável lucidez, na necessidade de <lar
garantias reais para que as liberdades não sejam meras palavras e direitos puramente formais. A intervenção do Pe. Correia das Neves não
recomenda muito o seu liberalismo. Antônio Felício dos Santos veio a
ser, jà na República, uma das maiores figuras do laicato católico.
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E1n 3.ª discussão o projeto que autoriza o Governo a pagar a Ma .
nuel José Teixeira Barbosa a quantia de 150:732$450, importância da
seutens·a que obteve contra a Fazenda Pública.
Correia das Neves reclama <la falta de informações que há sobre
este projeto, pois gostaria de informaçôcs a respeito do direito que há
a favor do pretendente ao pagamento de perto de 200:000$000.
Vê que

p.

(13)
~88.

CARLOS RISSil\'I: O Livro, o Jor11a/ e 11 Tipografia 110 Brnsil. Rio, 1%1.

"tratando-se de quantia tão importante, não é possível que
passe desapercebido um projeto desta ordem [ ... ] Há mais de
12 anos tive a honra de combater este projeto em l.ª diScussão. Por isso veja V. Exa. há quantos anos navega ele
nestas águas sem ter podido entrar no porto da 2.ª discussão, onde ancorou, em hora também adiantada, e, por surpresa, há poucos dias. Esta circunstância de se haver demorado por tantos anos, sempre combatido quando ousa
aparecer, deve suscitar em nosso espírito a convicção de que
não o favorecem boas razões (apoiados).
Estende-se longamente sobre o assunto, insistindo em que argumenta, não contra a sentença do Judiciário, mas contra o projeto, alocando verbas para o pagamento de dívida. Consta que os Teixeira
Barbosa tinham renunciado à indenização, mas o documento comprobatório desaparecera. Estranha que se supondo com direito a uma indenização muito mais vultosa, os herdeiros agora se contentem com os 200
contos.
Durante a guerra da Independência os Teixeira Barbosa
estavam na Bahia, "com as forças inimigas ao comando do
general Madeira; or(l, por este fato constituíram-se inimigos
da Independência [ ... ] "É muito natural que esses homens,
portugueses, que tinham estado no acampamento inimigo
durante a luta da Independência, vendo que ela tinha vingado, e não lhes convindo retirarem-se do Brasil, fizessem esse
pequeno sacrifício, em vista de seus possuídos, para de alguma sorte atenuarem a impressão má que causara seu procedimento comprometedor."

N.&C.

19 de setembro de 1867, t. V, p. 193.

A discussão fica adiada pela hora. A questão volt.ará à ordem do
dia em várias sessões legislativas. Só a 30 de setembro de 1870 o projeto
será rejeitado, apesar da defesa de Pereira da Silva (Anais, 1870, V,
117).
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A questão da liberdade da imprensa foi colocada sob "o estandarte
simpático do partido liberal", cujos princípios, afirma-se, não são respeitados pelo projeto. Sente-se constrangido em discordar da afirmação, de vez que professa os mesmos princ!pios.
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O projeto não limita a liberdade de imprensa, mas "tem
unicamente por fim uniformizar a jurisprudência a respeito
dos crimes de liberdade de imprensa, fazer desaparecer a opinião errônea que entre alguns vai surgindo, sobre a competência do juízo e forum do processo de tais crimes, que há muito serão determinados em lei do país". A questão é unicamente da competência do tribunal, unicamente de jurisdição.
Não pode assim concordar com o nobre deputado que por esse
motivo ameaça afastar-se do partido.
"A preciosidade da liberdade de imprensa não perttnce
exclusivamente ao nobre deputado!
Senhores, coloquemos a questão no seu verdadeiro terreno; o que cumpre saber é se será mais conveniente continuar
no poder das autoridades policiais, dos magistrados, o julgamento dos crimes de liberdade de imprensa quanto às injúrias, ou se devem ser julgados pelo júri. É questão de jurisdição, é questão de conveniência de jurisdição. Por que,
meus senhores, tamanha celeuma contra qualquer destes tribunais?" Sem moralidade nenhum desses tribunais é idôneo
para aplicar a justiça.
Orienta-se pois por critérios práticos.
Acontece que o júri, "o mais respeitável e apreciável de
nossos tribunais", reúne-se apenas uma ou duas vezes ao
ano: "será a esse tribunal que devemos confiar a reparação e
desagravo de uma injúria que o cidadão sofre, injúria que
muitas vezes lhe vai ferir no ponto mais sensível e mais melindroso do seu coração? Certamente entendo que não, porque é obrigação do legislador dar ao ofendiclo um tribunal
que mais prontamente lhe assegure uma satisfação pela ol'cnsa que tiver recebido.
Meus senhores, eu podia abundar em outras considerações, eu podia mostrar que infelizmente entre nús hoje os
cidadãos, que são sorteados para compor o júri, procuram
cm sua múxima parte arredar-se por todos os meios desse trabalho que eles consideram como um ônus gravíssimo, e que
os distrai de seus interesses [ ... ] .
E demais, por que havemos de sobrecarregar um tribunal composto de cidadãos atarefados com seus negócios e outras obrigações com o julgamento de crimes, que podem muito
facilmente ser julgados por outros juízes mais desembaraçados e mais prontos?"
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O nobre deputado que defende o júri "dava como razão
não a maior garantia que ali encontra o ofendido, mas o arbítrio que o júri pode exercer."
Disserta longamente para mostrar as razões que o levam a discordar
dessa tese:
"Não posso admitir semelhante princípio. Quando se
trata de reparar uma ofensa da natureza da injúria, o nosso
legislador muito providente não quis que se admitisse prova. Como aceitar para tal um tribunal que julgue arbitrariamente? O legislador quis que, provado o crime e seu autor,
a lei caísse inflexível sobre ele .
Se o júri por sua instituição, pela natureza dos juízes,
pela responsabilidade cfe que estão revestidos, julga por sua
consciência, e tem um certo arbítrio, para julgar conforme
entendem embora contra o alegado e provado, não é por
certo o tribunal mais competente para desagravar a honra do
cidadão ofendido pela injúria.
Meus senhores, somos sempre inclinados a nos deixarmos
dominar pelos sentimentos do coração a favor de qualquer indivíduo que se a)Jresenta como réu, mas cumpre refletir que
esse réu significa um crime, e o crime, mna ofensa a um
cidadão, e que não elevemos ter mais benignidade para com
aquele que ofende, elo que para aquele que foi ofendido em
seu direito (ajJoiados) .
A liberdade da imprensa, o paládio santo da liberdade,
não pode <lar jamais proteção ao detrator <la honra do cidadão, que nas trevas lhe crava o punhal envenenado. A
liberdade e.la imprensa, com que o ciclac.lão resguarda-se dos
abusos cio poder, não pode servir para se devassar a vida íntima
da família, para cobri-la <le opróbrio. i\ libercl:ulc da imprensa, que <leve assegurar ao cidadão apoio contra todas as ofensas ao seu direito, não protege o sicário que, para exercer
ignóbil vingança, inventa fatos caluniosos e os arremete à
face de cidadãos honrados. Sernelhan te liberalismo não posso admitir."
Não vê pois por que não deferir esses crimes de abuso da liberdade de imprensa aos magistrados. Refere-se a milhares de casoo
"ocorridos tanto na Corte como nas províncias, de indivíduos que vivem exclusivamente do serviço que prestam como
testas-de-ferro a todos aqueles que querem injuriar a outrem
sem responsabilidade.
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Proleger a esses indivíduos que ª~'im mercadejam torpemente com crédito alheio seria, além de imoral, antipolítico."
Não é contra o júri, mas acha que sua competência não se deve
aplicar aos crimes ele imprensa:
"Eu quero que continue o júri a conhecer das questões

que podem jogar com a segurança e liberdade dos cidadãos

que atualmente lhe são cometidas; mas em questões de~sa natureza não há raziio para se entregar o julgamento ao júri,
onde tanto dominam os sentimentos <le filantropia e comp<1ixão, onde os réus de crimes que não ofendem a vida e a liberdade do cidadão deparam sempre a capa ela indulgt~ncia."
20 de setembro de 1867, t. V. p. 201-203.

N.&C.
Estava em discussão uma reforma do Código de Processo Criminal
sobre os abusos da liberdade de imprensa. Para essa reforma tinham
sido apresentadas v<ii·ias emendas:
"Os crimes por abuso de liberdade de imprensa, cujo máximo da
pena couber na alçada das autoridades policiais, continuarão a ser pro·
cessados e julgados pelas mesmas ;rntoricladcs. ficando reyog;1das ;1~
disposições em contdrio.
Paço da Câmara, II ele setembro de 1867 - Batista Pereira."
O § 7. 0 do art. 12 do Código de Processo Criminal não compreende os crimes cometidos por abuso de liberdade de impren;a, os quais
continuarão a ser julgados na forma das disposições da lei de 20 de setemhro de 1830 - Martinho Campos.
A lei ele 20 de setembro de 18.~0 sobre os crimes por abuso de liberdade ele imprensa está revogada em todas as suas disposições. - Bati.1ta Pereira. - O. H. de Aquino e Castro.
Os crimes de abuso de libercbdc dt: imprensa ~erão processados e
julgados pelos juízes de Direito, guardada a forma do processo policial.
- Aristides Lobo. - Horta de Araújo. - Silva Pereira.
Os crimes por abuso de liberdade ele imprensa serão sempre jul·
gados pelo júri. - Albuquerque e Melo. - Pam/Jlona. - Ara1íjo Vasroncclo.1·. - P. Pessoa. - }osé Avelino."
O Pe. Correia das Neves argumentava contra i\lartinho Cam1xls
que acabara ele falar em defesa do júri, sem ter entendido aliús o seu
raciocínio. i\Iartinho Campos defendia o júri pela po-;sibilidacle que este
tem de :i.plic1r ª' lei<;: levando cm conta as ra15cs de cqiiidaclc.

SESSÃO DE 1868
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Discorda dos deputados que lamentam que na Fala do Trono do
ano, não se tenha prestado homenagem ao general Flores, considerado
o mais leal e nobre aliado do Império:
"Nós o reconhecemos e pagamos o tributo que devemos à
sua memória; mas creio que não se deve ir além disso. A Fala
do Trono é para outras coisas."
16 de junho de 1868, t. II, p. 266.
N.&C.
O general Venâncio Flores, líder colorado do Uruguai, nasceu em
1809 e faleceu em 1868. Com Juan Lavalleja e Frutuoso Rivera, compôs
um triunvirato que assumiu o poder, quando da deposição do presidente
blanco Juán Francisco Giró, em 1853. Mortos Lavalleja e Rivera, assumiu a presidência, tendo pedido um auxílio financeiro e militar do
Brasil, que estabeleceu um subsídio mensal para o Uruguai e envioulhe uma divisão do exército imperial de 5.000 homens. Apesar de tudo,
continuaram as dificuldades internas no país, o que fez com que Flores
renunciasse em 1855. Chefiou, em 1863, uma revolução para impedir
que o blanco Bernardo Berro chegasse à presidência. Continuou rebelado contra o governo de Aguirre, após o malogro ela missão Saraiva.
Signatário do Acotdo de Saq.ta Lúcia, comandou as tropas revolucionárias que participaram com Tamandaré e Mena Barreto da tomada de
Paissandu, em princípios de 1865. Subiu à presidência novamente quando anulou todos os decretos existentes no país contrários aos interesses do Brasil. Morreu assassinado em 1868 e o deputado Sousa Andrade achava que a Fala do Trono devia fazer referência ao fato.
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Depois de longo exórdio retórico no qual, com falsa modéstia, explica as razões de seu silêncio e de sua intervenção, passa a defender
o Ministério contra os ataques dos conservadores, que responsabilizam
o Governo pela existência ela corrupção que está invadindo todo o
país, da fraude, da imoralidade e do desrespeito às leis:
"Estas acusações, estas recriminações, ou estas imputações
não são novas, os nobres deputados são useiros e costumeiros
nelas, sempre que se acham em oposição e, parece-me que se
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acham em opos1çao sempre que o poder não está em suas
próprias mãos (apoiados) [... ] O povo brasileiro compreende
bem que só das idéias liberais pode esperar o seu futuro engrandecimento político e a salvação do país. "
Defende ainda a atuação <lo partido liberal no Governo.. rnm rela-

ção à guerra.

Mas, quais são ainda as acusações? Acusa-se o Ministério
por causa da guerra com o Paraguai, acusam-no porque tentou uma guerra sem ter meios para levá-la a cabo, sem ter
os elementos necessários para poder conseguir pronto, imediato e brilhante resultado. Mas, meus senhores, quem não
sabe que a guerra foi atirada [ ... ] a este tapete pela voz dolente e melodiosa de um membro do partido conservador,
que aqui estimulou o nosso patriotismo, que fez com que
toda a nação se levantasse como um só homem e clamasse
pedindo vingança dos insultos, das afrontas que os cidadãos
brasileiros recebiam no Estado Oriental? Qual seria o Governo, qual seria a situação, qual seria o homem público
que teria a coragem de arrostar a opinião pública energicamente manifestada no Parlamento, na imprensa, nas praças
e finalmente em todos os comícios populares? (apoia-

dos) [... ]

Ainda hoje eu sinto calafrios percorrerem todo o meu
corpo, quando me recordo das cenas bárbaras, das cenas insultuosas que ele descreveu daquele lugar; ainda hoje me recordo daqueles açoutes em cidadãos brasileiros debaixo das
baterias de navios de guerra nacionais! Ainda hoje me recordo daqueles brasileiros que eram decapitados, daquelas
brasileiras que eram violadas, daqueles outros que eram forçadamente alistados nos batalhões de Aguirre! [ ... ]
E como é que os membros do partido conservador vêm
dizer que a situação atual tentou imprudentemente uma
guerra, quando eles mesmos lançaram a centelha no seio da
população, quando eles mesmos levantaram o espírito público e obrigaram todos nós a aceitar aquela guerra? Não os
condeno, entendo que a guerra era urna necessidade, e que
enquanto existirem no coração de um só brasileiro sentimentos de brio, de honra, de dignidade, logo que aqueles fatos
se deram, e a devida satisfação foi recusada, a guerra devia ser imediata; mas é mister que todos nós tenhamos a co·
ragem de tomar sua responsabilidade, embora reconheçamos
que circunstâncias desgraçadas nos obrigaram a um passo, do
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qual não há recuar; e que tem-nos resultado dele inconvenientes, dificuldades; tenhamos a coragem de arrostá-las; a
culpa não é nossa."
Defende a escolha do general-cm-chefe Caxias que o Ministério decidiu, atendendo à opinião pública. Aristides Lobo intervém perguntando-lhe se o Pe. Correia das Neves se supunha ser a expressão da opinião pública. A esse aparte responde:
"Respondo ao aparte dizendo que tenho hoje medo de
falar em opinião pública, porque cada um faz para si uma
opinião pública, d'á-lhe houras de universidade e usa dela
como lhe convém, desdenhando a opinião pública dos outros
(apoiados e hilaridade).
Diz-se que o Ministério tem a opinião pública, porque
tem a maioria da Câmara; responde-se: a maioria da Câmara
não representa a opinião pública. Quem representa a opinião pública? Pergunto eu. Responde-se: é a imprensa. Mas
que imprensa? Será a que dirige ao povo palavras de animação? Não, grita-se, isso não é opinião pública, é opinião comprada com os dinhcjros dos cofres públicos; são os tais ceie.
bérrimos entrelinhados do Jornal do Comércio, que tanto
barulho têm feito nesta Casa. Assim, tenho muito receio de
falar em opinião pt'1blica.
Volta a referir-se aos problemas da guerra.
"Mas o nobre deputado não pode sustentar que de tentar uma guerra (do Paraguai) por motivos justos, de honra e
dignidade nacional, çontra uma nação, embora menos civilizada, mas cujo território por suas dificuldades naturais, que
não vêm agora ao caso relatar, mas que tornam essa guerra
muito difícil, nenlH.\ma glória resulte à nação que a empreende e leva ao fim, conseguindo a vitória.
Quantas mais dificuldades possam aparecer em uma guerra qualquer, ou essas dificuldades sejam provenientes da arte
com que o inimigo se defende, ou <la natureza do terreno
(apoiados) cm que ele se oculta, tanto maior é a glória resultante àqueles que vencem (apoiados) quer as obras da
arte e da indústria, quer a~ dificuldades e a ingratidão do
terreno."
Nega, enfim, que o Ministério tenha causado a cisão no partido
liberal. Ao contrário:

Em 1868 estava na chefia do Gabinete Zacarias de Góis, liberal,
com imensa maioria na Câmara. O caso foi a Conselho de Estado. A
questão era: em caso de conflito quem deve sair, o comandante militar
ou o chefe do Governo? Há uma elevadíssima discussão. Vários conservadores opinam pela demissão de Caxias, para salvar a hierarquia.
Mas a espada estava atravessada na garganta de Zacarias. Um incidente
a propósito da escolha de um senador conservador ofereceu-lhe a porta
de saída. Imediatamente o imperador chamou ltaboraí, chefe conservador. Este dissolveu a Câmara, fez nova eleição, e os conservadores
assumiram o poder por dez anos. Caxias marcha vitorioso e entra em
Assunção (1869) (16) •
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"Entendo que não teremos eleição verdadeiramente livre,
qualquer que seja a lei eleitoral que nós pudéssemos fazer
(note-se que eu não defendo a atual) , enquanto o povo não
compreender melhor seus direitos; enquanto a ilustração não
estiver mais derramada em nosso país (muitos apoiados);
porque com os mesmos meios, com os mesmos elementos nos
centros de população, nos lugares onde a civilização é maior
(apoiados), onde os povos compreendem os seus direitos e
sabem fazer-se respeitar, a intervenção do Governo não é eficaz nem produz resultado."
19 de junho de 1868, t. II, p. 316.

N.&C.
Debate com o Sr. Sousa Carvalho. Intervenção acompanhada de
muitos apoiadas e ao final, segundo os Anais, "o orador é cumprimentado e felicitado pelos Srs. ministros presentes e por grande número de
deputados".
68/4

LINDOLFO JOSÉ. CORREIA DAS NEVES
"Não sei do que se pratica no tesouro; mas sei que na
minha província contam-se as cédulas". Deve-se contar cédula
por cédula. O contrário seria um abuso.
10 de julho de 1868, t. III, p. 135.

(16)
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WANDERLEY PINHO: Po/ilicn e f10líticos rio l111pério. Rio, 1930.

N.&C.
Discussão do orçamento na parte relativa à despesa do Ministério
da Fazenda. Aparte ao Sr. Bezerra que dissera: "Em que tesouraria se
procede diversamente do Ceará aos balanços de seus cofres? No tesouro
mesmo procede-se como ali, como em todo o Império". Bezerra censurara o presidente do Conselho por demissões injustas de empregados da
Fazenda do Ceará, que teriam assinado balanços depois verificados inexatos, não por fraude dos empregados, mas por não terem contado as
cédulas. Intervém então de novo o Pe. Correia das Neves: Então "houve
escrituração falsa. No termo do balanço devem ter declarado, de conformidade com a lei, que contaram cédula por cédula". O Pe. Correia
das Neves continua em apartes a defender o presidente do Conselho,
Zacarias de Góis e Vasconcelos, que toma a palavra para explicar e defender o orçamento.
A situação entretanto tornava-se tensa e a 17 de julho seria anunciada a queda do Gabinete liberal, substituído por um Gabinete co11Servador, liderado pelo visconde de ltaboraí. A Câmara, de maioria liberal,
é dissolvida a 20 de julho. O Pe. Correia das Neves não seria mais
reeleito. Acabaria voltando para o Pará, onde nascera e onde haveria
Je morrer em 1884.

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA
(1869-1872)
Participam da Décima Quarta Legislatura cinco sacerdotes: O Pe.
Manuel josé de Siqueira Mendes, pela Província do Pará; o Pe. Justino
Domingos da Silva, pelo Ceará; o Pe. Francisco Pinto Pessoa, pela Paraíba; o Pe. Joaquim Pinto de Campos, por Pernambuco e, enfim, o protonotário apostólico, Pe. Ernesto Camilo Barreto, pelo Mato Grosso. Os
dois primeiros são eleitos para membros da Comissão de Negócios Eclesiásticos, e o terceiro foi eleito 3. 0 -secretário da Cfunara. É de notar-se
que, assim como nesta legislatura, também nas seguintes, até o fim do
Império, nenhum padre será mais eleito deputado pelas províncias do
sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paran~t, Santa Catarina,
Rio Grnnde do Sul, províncias ond'e já se começa a concentrar o epicentro econômico e cultural do país.
A participação do clero na Décima Quarta Legislatura é escassa e
retórica. Destacam-se, apenas, os Pes. Siqueira Mendes e Pinto de Campos. Os demais apenas aparecem assinando resoluções, autt-tizamlo lotei ias ou mal rículas de estudantes. Mesmo os otltro~ padres de mais
evidência nenhuma parte tomam nos grandes problemas em debate relativos à reforma ela itt.itrução, e ;'1 reforma da legislar:ão sobre o elemento
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;crvil. O Pe. Siqueira Mendes traz boas contribuições sobre o projeto
de navegação do rio Araguaia, e o Pe. Pinto de Campos, numa Câmara
maciçamente conservadora, demonstra uma valentia fácil em atacar o
partido liberal. Intervém sem muito êxito em defesa das congregações
religiosas, a cujos bens imóveis subempregados, o Governo pretendia dar
uma destinação mais rentável. Curiosamente, a defesa <lo Pe. Pinto de
Campos se inspira numa doutrina de direito de propriedade rigorosamente liberal, pouco sensível para a função social da propriedade . É
hoje para nós profundamente melancólico verificar a absoluta omissão
dos padres deputados na luta travada nesta legislatura em favor <los
escravos e que teria como desfecho, em 1871, a promulgação da Lei do
Ventre Livre, com a nobre exceção do Pc. Pinto de Campos. Como
membro da Comissão Especial, nomeada pela Câmara para estudar o
projeto do Governo, é ele que lê no plenário o extenso parecer a respeito, que parece ter sido escrito por ele mesmo. Com efeito, para obter
a permissão de ler o texto em plenário, <lá como razão o fato de se
achar o texto "escrito em letra pouco legível" (Anais. 1871, II, 220).
A importância histórica dessa Décima Quarta Legislatura reside no
fato de que foi nela aprovada, após duros debates, a 28 de setembro,
:i Lei do Ventre Livre, em cuja defesa destaca-se a figura do Pe. Pinto
le Campos, sob o total silêncio dos demais padres deputados.
A questão <lo elemento scryil desint.cgrou a maioria parlamentar do
partido conservador. Na abertµra da 4.ª sessão da Décima Quarta Legislatura, em 1872, os conservadores dissidentes levantam mna moção
de confiança aprovada por 50 votos contra 49. Dos padres deputados.
apenas o Pe. Justino Domingos da Silva aprova a moção. Os outros.
Pes. Siqueira Mendes, Camilo Barreto e Pinto Pessoa, votam contra.
O Pe. Pinto de Campos não comparece à sessão. Talvez sua presença
tivesse determinado o empate. A Câmara, inaugurada a 3 de maio, é
úissolvida no dia 22 do mesmq mês. Neste período breve, nenhum dos
padres deputado:; toi;ia a pala\'l"a em plenário. A Décima Quinta Legislatura será inaugurada, en1 ses!;ão extraordin;'1ria, a 21 de dezembro do
mesmo ano de 1872.
SESSÃO DE 1869
69/l

JOAQUIM fINTO DE CAMPOS
"São vozes antibrasileiras que se perdem no espaço."

N.&C.

4 de junho de 1869, t. II, p. 35.

É um aparte a um vibrante discurso de Cardoso de Meneses em
defesa do duque de Caxias, o qual é, ao regressar à pátria, "acusado
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de desertor, e por aqueles que lhe deviam juncar de palmas e grinaldas
a vitoriosa estrada! (muitos apoiados); por aqueles mesmos que, à sombra d'a égide do ilustre general, puderam por mais alguns meses prolongar a duração de um poder condenado pela opinião do país'' (muitos
apoiados) [... ] "ao homem que simboliza a glória militar elo Império,
ao homem que tem um dos primeiros lugares entre os generais mais
famosos da época atual, preparam-lhe, em vez elas honras da ovação, o
c:scabelo dos acusados". Aqui se insere o aparte do Pe. Pinto de Campos.
O discurso, o aparte, os numerosos apoiados, parecem traduzir uma certa
insatisfação da Câmara pelo fato do nome de Caxias nem ter sido mencionado na Fala do Trono, que se refere apenas ao conde d'Eu. Mons.
Pinto de Campos era íntimo da casa de Caxias e autor de sua biografia
clássica.

69/2

.JUSTINO DOMINGOS DA SILVA

Com a quase totalidade dos deputados, assina o requerimento aprovado por unanimidade:
"Requeremos que se insira na ata um voto de felicitação
e reconhecimento da Câmara dos Deputados ao exército e
armada, voluntários da pátria e guardas nacionais. generais
de mar e terra e ao ínclito duque de Caxias, que com tanta
proficiência e valor os dirigiu aos diversos campos de combate, onde alcançaram para a pátria glória imorredoura, e
para si renome e a gratidão do país."
A questão será levantada outra vez no ano seguinte. O imperador,
na Fala do Trono, se referira à vitória alcançada sobre o Paraguai, "sob
o comando ele nosso muito amado e prezado genro, o marechal-de-exército, conde cl'Eu" (Anais, 1870, I, 12).
5 de junho de 1869, t. II, p. 46.
N.&C.
A referência explícita a Caxias parece revelar a intenção da Câmara
ele desagravar a honra do grande general. Entre os signatários, aparecem
também os nomes dos Pes. Pinto de Campos e Siqueira Mendes .
69/3

.JOAQUIM. PINTO DE CAMPOS

Com todo apreço que tem pelo autor do artigo aditivo, não pode
cleixar de fazer reparos aos argumentos em que o pretendeu fundar,
tiuando disse que
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"as corporações religiosas não eram proprietárias <los bens que
possuem, mas sim depositárias; e desta distinção derivou toda
força do argumento no sentido de mostrar que o Governo
tem toda a competência para prescrever fórmulas e regras
que modifiquem, limitem, ou alterem o exercício ou desenvolvimento da propriedade das corporações regulares e de
mão-morta. "
Desta forma, o autor do artigo
"esqueceu-se, sem dúvida, que os princípios gerais do Direito
não fazem distinção entre a propriedade adquirida pelos esforços da própria indústria, e a propriedade havida por títulos de doações, e sucessões testamentárias (apoiados); esqueceu-se que a Constituição do Império, garantido o direito
de propriedade em toda a sua plenitude, não fez distinção
entre domínio direto e útil; esqueceu-se finalmente que na
generalidade do artigo constitucional também se não encontra
distinção alguma entre propriedade do indivíduo e propriedade dos corpos morais, ou confrarias eclesiásticas (apoiados) :
nesse artigo pois se acham abrigadas todas as propriedades
legítimas existentes no Império". Entretanto, como esses bens
das corporações religiosas são em geral fruto de doações onerosas, "de encargos mui sagradós", [ ... ] "o que era preciso
é que se examinassem esses títulos de posse, a fim de se conhecer se esses encargos têm siclo ou não satisfeitos, e quais
dessas corporações hão incorridq na pena de comisso". [... ]
"e não o emprego de meios coercitivos do livre exercício de
uma propriedade garantida pela Constituição do Império, que
consagra o grande princípio de que a lei é igual para todos,
quer proteja, quer castigue" (atwiados).
Reconhece, com o autor do artigo, uma triste verdade:
" [ ... ] Em algumas dessas corporações se têm dado verdadeiros escândalos de dissipaçôes e extravios, dissipações e
extravios que têm compungido o espírito católico, e ao mesmo tempo ch?mado o odioso, até o desprezo para com essas
corporações, que assim <lesmeqtem o seu passado glorioso
(apoiados). Mas, senhores, eu, que assim condeno com toda
a energia os escandalosos extravios dessas corporações, não
deixo também de reconhecer quie tudo isso tem a sua origem
na incerteza, na instabilidade com que continuadamente é
ameaçada a existência dessas propriedade, cujos depositários
e zeladores, não contando com um futuro de segurança, são

74

levados, bem que erradamente, a dissiparem bens de cujo
gozo se julgam a cada instante privados."
Apóia sua afirmação citando Benjamin Constant.
Se o Governo, sem atentar contra o direito de propriedade, procurasse coibir os abusos, "se houvesse pelos canais
competentes levado ao conhecimento do chefe supremo da
cristandade o estado de ruína e desmoralização de algumas
dessas ordens, e solicitado toda eficaz cooperação da Santa
Sé no sentido de serem extintas ou reformadas essas corporações refratárias, estou muito convencido de que a corte <le
Roma, sempre acessível a todas as reclamações justas, havia
de anuir prontamente às reclamações do nosso GoYerno
(apoiados); porque, senhores, o Pontífice santo que ora preside a Igreja de Deus não pode querer a continuação desta
fonte viva de escândalos (apoiados); pode não querer que
corporações, que já foram exemplos de santidade, sejam hoje
focos de escândalos e desordens intolerúveis" (apoiados).
Denuncia uma intenção oculta na estratégia adotada pelo Governo:
"Nosso Governo não tem querido seguir este caminho
reto, aliás o mais curto; o nosso Governo tem seguido a tática fabiana (hilaridade); tem querido por meio de rodeios
lentos e prolongados ir cansando e extenuando o inimigo,
até que afinal este exale o último suspiro, e então possa
dizer o Governo: "Agora, que já não resta um só frade, estes
bens devem passar ao patrimônio do Estado" (sensação). Não
acho leal este meio de exterminação; se o Governo considera
inúteis, prejudiciais as ordens religiosas, use de toda franqueza; mas faça-o kgalmc11te, procurando o concurso do chefe
da Igreja, e não por seu próprio arbítrio, mandado fechar
as portarias dos conventos (apoiados), com expressa proibição,
em avisos reservados, para se não admitir quem queira se
consagrar a Deus! (apoiados).
Insurge-se contra esse arbítrio do Governo, que

"é um golpe tremendo na liberdade individual (apoiados) ;
este arbítrio não é digno de um Governo que dirige os destinos de um país onde há plena liberdade de indústria, de
vocação e de associações ele todos os gêneros (apoiados) ; ele
maneira que num país onde há liberdade para tudo, não h:'t
liberdade para servir a Deus no retiro e na meditação; 11ão
há liberdade, enfim, para ser frade!" (apoiadus; hilaridade).

Fstranha tanto mais esse arbítrio, quanto é cometido pelo partido

<"llHH'n-a t lor

''garantia viva de todas as liberdades" [ ... ]
FaL sua pl'ofissão de fé política:
"É por isso [ ... ] que sou conservador, e sou conservador
parque sou liberal . "

Deixa-se arrebatar por veementes críticas ao libealismo do partido
hbernl, em cujo seio
''sustentam-se princ1p10s mais perigosos, quer em relação à
nossa organização política, quer em relação à religião do
Estado. Ainda há pouco houve quem sustentassse que o cristianismo era a mais sublime concepção do espírito humano
(apoiados; risadas). Ora, senhores, viu-se já paradoxo igual?
Pois não será isto atacar e negar a origem divina do cristianismo? (apoiados) . Pois Deus é obra do espírito humano,
ou o espírito humano é obra <le Deus? Qual a causa preexistente_, Deus ou o csp,írito humano?"
Acentua o contraste entre 'l moderação do partido conservador com
··o partido liberal, esta criança grande (hilaridade) que se
agita frenética numa perpétua infância àe sonhos e teorias
ÜTealizáveis, e que nunca chegarú à virilidade das conquistas
sérias e duradouras" (muitos apoiados) .
.\dverte contra os erros do liberalismo que começam a se infiltrar

pon- todo país:

"Não despreze o Governo os erros que se vão propagando; erros que se hoje não dão cuidado, amanhã o podem
dar (apoiados) . O erro tem uma prolificação prodigiosamente hedionda. O laissez faire, o laissez passer são ditames
que só podem ser seguidos pelos governos imprevidentes, que
deixam ao acaso o futuro da sociedade" (apoiados) .
Reconhece ter-se deixado levar por uma dif,•Tessão, e, voltando ao
refere-se a outro artigo da Comissão de Fazenda. Prefere o aditÕ\"o do nobre colega pelo Cear{t

et:i>~1U1D11t:o,

··parque ao menos neste aditivo a degola é mais franca". Ao
contrário, a Comissão de Fazenda "quer fazer com as ordens

religiosas o que o nobre duque de Caxias fez com os para.
guaios em Humaitá (apoiados; hilaridade), isto é, quer obrigar as ordens religiosas por meio do mais rigoroso assl:dio,
embora indireto e lento. ou a pagar tributos pesadíssimos sobre as suas propriedades, ou a vendê-las antes que sejam consumidas ou devoradas por tão gravosas contribuições!"

Vê nesse processo um atentado à justiça e à libenlatle:

"E será o Brasil, senhores, que há de autorizar estas prúticas ruinosas contra a justiça e a liberdade? O Brasil, que
acaba de inscrever o seu nome nas atas do concílio universal
das nações civilizadas, pelas gloriosas façanhas que tem operado nas margens do Paraguai; o Brasil que, à custa dos
mais extraordinúrios sacrifícios, levou a carta de liberdade
àqueles povos, oprimidos pela mais cruel tirania, há ele consentir cm seu seio ataques contra a liberdade e contra a _jus.
tiça?" (apoiados; muito bem).
E voltando às ordens religiosas. observa:
"Não é este o meio de acabar com as ordens religiosas:
o meio eu já lembrei, ainda que é muito prov;ível que no
próximo Concílio Geral, que a Igreja vai celebrar, se trate
do grave assunto das ordens religiosas, ou extinguindo-as ou
reformando-as, que ser:í o expediente mais útil; pois não
sou dos que entendem que elas devam acabar, e muito menos
pelos meios insidiosos propostos pela Comissão (apoiados) .
Não é por artigos aditivos à lei elo orçamento, lei ânua, que
se devem remediar os inconvenientes a que se procura ocorrer.''
Lembra que não faltam ordens religiosas fiéis
"aos princípios da economia e ao espírito de caridade . .,
Cita especialmente o caso da ordem beneditina:
"É sabido que continua a zelar por suas proprictlades;
é sabido que continua a conservar em suas casas inquilinos
pobres, mediante alugueres suaves; é sabido também <[Ue cm
suas fazendas rurais se abrigam muitas e numerosas famílias,
que dali auferem os meios de subsistência, _já por aforamentos
baratos, já por caridade. Corno, pois Sr. presidente, se poded. desalojar dc:ssas casas e dessas fazendas tantos indivíduos
pobres, que de repente se achariam à mercê de todos os dcsabrigos? (npoiados). Não permita Deus qne o Gmcrno
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atual, a quem presto apoio tão leal e tão sincero, como cos..
turno prestar, ouça em torno de si os clamores da pobreza
amargurada e desvalida (apoiados) . Esses clamores são os
combustíveis de que se formam os raios com que a Divina
Providência costuma ferir os governos tirânicos e opressores
(muito bem), caso em que por fortuna se não acha o Governo
atual, que, escudado pelas bênçãos da nação, saberá triunfar
de todos os obstáculos, e realizar os desígnios da civilização
cristã."
Termina fazendo apelo ao Governo conservador no sentido de não
abraçar o artigo aditivo:
"Porque me será bastante doloroso separar-me dele nesta
e em questões desta ordem. Amicus Plato, sed magis amica
veritas. Antes de eu ser conservador já era católico" (apoiado).
9 de junho de 1869, t. II, p. 91-93.
N.&C.

Em discussão o orçamento ela receita do Império. Alencar Araripe,
entre outras medidas para aumentar a receita, propusera, na sessão de
5 de junho, "que as ordens religiosas e demais corporações de mãa-morta
disponham dos seus bens impveis desnecessários ao seu serviço, no prazo
de 5 anos; e não o fazendq assim, mande o Governo vender os ditos
bens em hasta pública, sendo o produto da venda aplicado em apólices
ela dívida pública intransferíveis, com cujo rendimento essas mesmas
ordens e corporações satisfaçam os seus pios encargos.
Deste modo o tesouro nacional receberia considerável auxílio para
as suas atuais precisões, e ta1nbém viria a ter no futuro outras vantagens.
Revertendo os bens ao domínio do Estado, e sendo vendidos, os
novos proprietários aproveitarão devidamente as fazendas rurais, e repararão os prédios urbanos: destes sairá décima mais avultada, porque
os alugueres crescerão; daquelas provirfto novos produtos que pagarão
impostos." É contra esse artigo aditivo que argumenta o Pe. Pinto de
Campos; aliás efusivamente "comprimentado por quase todos os membros da Câmara", de maioria conservadora. O artigo aditivo da Comis~ão de Fazenda propusera o aumento da tributação dos bens improdutivos. A "tática fabiana", refere-se à luta de guerrilha adotada pelo
general romano Fabius Cuntactor, contra o invasor cartaginês. O Pe.
Pinto de Campos já faz menção ao Concílio Vaticano que seria aberto
neste mesmo ano de 1869 por Pio IX. O artigo aditivo da Comissão
de Fazenda previa a seguinte tributação: "O imposto de 6% sobre a
renda que derem ou poderiam dar os prédios rústicos que possuírem,
ainda os não aproveitados. O lançamento deste imposto, que se elevará
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de mais 33 em cada ano, far-se-á na forma do regulamento que o Governo expedir para sua arrecadação. Mais 33 anualmente sobre a renda
anual dos prédios urbanos, elevando-se o imposto na mesma razão em
cada ano". Previa ainda um aumento anual de 2$000 de taxa sobre
os escravos de mais de 12 anos, a serviço das congregações religiosas
(Anais, II, 99). É esse artigo que, segundo o Pe. Pinto de Campos,
significava praticamente a morte lenta do direito de propriedade. A discussão é adiada pela hora. O artigo é porém aprovado na sessão de 11
de junho, fixando porém um teto para os impostos progressivos e excluindo deles os conventos de morada habitual dos religiosos (Anais,
II, ll7). Na sessão de 20 de julho, Cândido Mendes faz um de seus
mais magistrais discursos, cobrindo quase 20 páginas dos Anais. em defesa das ordens religiosas, apoiado por freqüentes apartes do Pe. Pinto
de Campos. O discurso termina com o apelo: "Se, como declarou o
nobre ministro do Império, este aditivo nenhuma influência tem sobre
:i renda do Estado, se é uma medida que somente se assinala pela sua
injustiça e odiosidade eu exoro o Ministério para que abra mão dela
( ... ]"
"O Sr. Pinto de Cainf1os: Falou como São Basílio do Oriente" (v.
Apêndice, vol. VI, p. 6-24) _
69/4

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Assina, com outros deputados, emenda aditiva ao orçamento do
Império:
"Para o cumprimento da lei n. 0 1.340, de 24 de agosto
de 1866, fica o Governo autorizado a despender desde já a
quantia de 4:000$ pela verba de instrução pública, mandando
distribuir os mil exemplares pelas repartições públicas, o que
fará anualmente até a conclusão da mesma obra."
li de junho de 1869, t. II, p. 117.

N.&C.
Entre os signatários aparece também o nome do Pe. Siqueira Mcnrlcs.
A lei n. 0 1. 340 autorizava o Governo a subscrever até mil exemplares da "Chorographia Histórica, Chronográphica, Nobiliriria e Polllir:n do
Império do Brasil", pelo Dr. Melo Moraes.
O trabalho de Melo Morais é valiosíssimo como compilação de
documentos históricos. Mas não tem nenhum método e limita-se a cinco volumes. Compreende documentos jesuíticos, políticos, dados sobre a
transferência da Corte, tudo sem ordem. São principalmente documentos
de Vasconcelos de Drummond, seu amigo, de quem ele os recebeu.
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
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Intervém num discurso do ministro da Guerra, Manuel Vieira Tosta,
barão de Muritiba, que dizia:
"Tenho escrúpulo, Sr. presidente, não porque o tratado
da Tríplice Aliança houvesse imposto essa condição, mas porque depois das atrocidades praticadas contra os brasileiros
(muito apoiados), contra os prisioneiros de guerra (continuam
os apoiados) (... ]
O Sr. Pinto de Campos: - Contra a humanidade cm
geral.
O Sr. ministro da Guerra: - Por esse homem feroz (numerosos apoiados) , eu teria muita dificuldade, e mesmo repugnância quase in\'encível, em tratar com semelhante homem[ ... ]
O Sr. Pinto de Campos: - Apoiado; que, além de perverso, é excomungado (apoiados e 1iwdas). Não poupou o
próprio bispo.
O Sr. ministro da Guerra: - Ainda mesmo que as con.
<lições de paz por 'ele oferecidas não fossem desvantajosas ao
país" (apoiados; 111uito bem) .
15 de junho de 1869, t. U, p. 146.

N.&:C.
O excomungado era Francisco Solano Lopez, que propusera condições de paz com o Brasil. O deputado por São Paulo, Duarte de Azevedo, propusera que se iniciassem negociações, de vez que as condições
propostas não eram desvantajosas para o Brasil.

69/6

ERNESTO CAMILO BARRETO
Com muitos outros deputados assina a resolução:
"Art. 1.° Fica concedida aos reverendos bispos que fo.
rem a Roma, a fim de assistirem ao Concílio Ecumênico, que
deve reunir-se brevemente, uma ajuda <le custo para as des·
pesas da viagem e tratamento condigno de sua elevada posição.
"Art. 2.0 O Governo arbitrará essa ajuda de custo quando os reverendos bispos lhe comunicarem a sua intenção de
retirarem-se temrorariamente do Império para cumprirem o
dever de assistir ao Concílio.

so

"Parágrafo único. Para a fixação dessa ajuda de custo
atender-se-á ao maior ou menor rendimento das dioceses. "
1 de julho de 1869, t. III, p. 6.
N.&C.
A resolução fora apresentada por João José de Oliveira Junqueira,
uma longa exposição ele motivos. Entre os signat;írios, aparece tam.
bém o nome do Pe. Siqueira Mendes. Tratava-se da participa(io dos
bispos brasileiros no Concílio Vaticano I. A resolução é aprovada na
~cssão de 13 de julho (Anais, III, 125) . A questão entretanto não parou
ai. Na sessão de 17 de julho, o ministro llo Império. Paulino de Sousa.
num longo discurso levantou uma questão relativa :'1 redação do pro_jcto.
Segundo o ministro, os bispos, como funcion;írios públicos. d'everiam pedir licenc;.a ao Governo para se ausentarem de suas dioceses. Tal pedido
não constava do texto. Ctmdido :Mendes, membro da Comissão de Reúação, <1poiado por apartes do Pc. Pinto de Campos, mostra que a questão levantada pelo ministro não afetava o projeto. o qual assim não
deveria passar a uma 1.ª discussão, como se solicitava (Anais .. III, 16!1).
Na sessão de 23 de julho, o mesmo ministro explica (]UC não tiycra
tm men tc provocar uma ·1.ª discussão. ;\penas advertira <1 ue o ;111. l .°
•.la resolução, não tendo decretado fundos para a despesa prevista. criaria
problemas para o ministro da Fazenda. Quanto ;10 probkma da necessidade dos bispos requererem licença do Governo para se ;1usc11tarcm.
iulgaYa-o contornado pela emenda que acabara de propor o deputado
por São Paulo, João l\'kndes. A emenda dizia: "() Go\·erno ;1rbi1rar;í
'!SSa ajuda de custo quando os reverendos bispos tiverem de partir para
Roma a fim de assistirem ao Concílio". A redac::fío é afinal aprovada
com a emencfa (Anais, III, 275). Na sessão de 17 de julho, o 111i11istro
do Império, Paulino de Sousa, explic;1 em lon~o discurso a posição do
Governo! O Governo cst;Í disposto a dar toda a colabora~:ão aos bispos
que devem ir ao Concílio a ser in:i.u~urado a 8 de llezemhro: o (;overno
não pode :i.brir mão lla exigência da Constituição, art. 1(J.l, sobre a
r1ccessidade da licença para <rnsentar-se; o prúprio imperador deve solicitar licença à Câmara; a l.ª redação parece sugerir que hasta aos
bispos fazerem simples notificação de sua ausência. É essa amhig'iiidade
que deseja ver desaparecer do texto do projeto, cujo único objetivo é
pedir ajuda de custas para a viagnn (v. Aph1dir<', vol. VI, p. 'l-ó).

"'PÓS

69/7

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
Intervém com apartes no discurso de Perdigão Malheiros que dizia:
"O estado da religião no nosso país, senhores, é, no meu
entender, decadente também. Basta atender para o estado em
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que se acha o clero secular e regular; salvas as honrosas ex·
ceções que folgo de reconhecer em geral o clero não inspira
aquela confiança que eu entendo que deve inspirar; não se
tem ele compenetrado bem de sua missão espiritual e moral.
O Sr. Pinto de Campos: - Talis populus qualis sacerdos.
O Sr. Perdigão Malheiros: - É verdade. No entanto eu
exultaria que o nosso clero se elevasse à altura de sua missão
divina. [... ] "não há filosofia superior a esta" (católica).
O Sr. Pinto de Campos: - Apoiado."
7 de agosto de 1869, t. IV, p. 47.
N. &:C.

São ms1stentes, na Câmara, as afirmações sobre a decadência do
clero, tanto secular como regular, afirmações partilhadas seja por deputados leigos como por membros do próprio clero. O discurso se refere
ao texto proposto para o voto ele graças.

69/8

ERNESTO CAMILO BARRETO
Com o deputado Paranhps Júnior, apresenta projeto de resolução:
"Concedam-se 4 loterias para com o produto delas reedificarem-se as matrfzes das vilas de Miranda e Corumbá, que
foram completamente destruídas pelas forças paraguaias invasoras ela Província de Mato Grosso, e mais duas, sendo uma
para continuação das obras da matriz ue Nossa Senhora das
Brotas, e out1·a para compra de alfaias e paramentos das paróquias da Sé, São Gonçalo, de Pedro II, Santo Antônio,
Nossa Senhora do Rosário, ele Rio Acima, Nossa Senhora do
Rosário <lc Poconé, São Luís <lc Vila Maria, Santíssima
Trindade, da cidade do Mato Grosso, Nossa Senhora da Conceição, da Vila do Diamantino, Sant'Ana ela Chapada, Nossa
Senhora ela Guia e Sant'Ana de Paranaíba, e da Igreja de
Nossa Senhora do Bom Despacho". [... ] "Igual favor se
conceda à irmandade do Santíssimo Sacramento, da Sé de
Cuiabá."
31 de agosto de 1869,

L

IV, p. 230.

N.&C,
Quase 60 anos depois desse projeto, os jesuítas estabeleceriam na
Vila do Diamantino a sede de uma prelazia.
V?
o-

69/9

ERNESTO CAMILO BARRETO

Denuncia à Câmara desonestidades do ex-presidente da sua província
(Mato Grosso), José Vieira Couto de Magalhães. Depois dos flagelos
pelos quais passaram seus habitantes, atacados pela varíola, repugna-lhe
ver como foram os dinheiros públicos ali esbanjados,
"as leis calcadas aos pés, e a Constituição do Império violentada em todo o rigor da palavra."
Cita exemplos de doação do dinheiro da província a particulares,
e de outras arbitrariedades ali ocorridas,
entre as quais a libertação de presos por ordem do ex-administrador; que inclusive reguardou-se das críticas, não consentido "aparecer na província uma imprensa".
Por esses fatos, recebe com júbilo a ascensão do Gabinete de 16 de
julho, e a nomeação do Sr. José Antônio Murtinho para 4. 0 vice-presidente daquela província, homem de caráter probo e honesto. Apresenta
longo requerimento solicitando minuciosas informações ao Governo sobre a administração transacta.
N. &C.

11 de setembro de 1869, t. V, p. 89-101.

Trata-se de uma longa intervenção, cobrindo 26 colunas dos Anais,
em que o Pe. Camilo .Barreto, estreante na tribuna, denuncia o expresidente, com profusão de documentos comprobatórios, tabelas, e episódios de uma tão deslavada corrupção administrativa que provocam
várias vezes a hilaridade do plenário. O brigadeiro Couto de :Magalhães é considerado uma das glórias do partido liberal pela sua atividade
progressista e sua cultura.
69/10

.JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"É hoje moda, mas triste modal é uma covardia audaz"
(apoiados) .

N. &C.

15 de setembro de 1869, t. V, p. 115.

O deptuado pelo Rio Grande do Sul, José Bernardino da Cunha
Bittencourt, refutava um discurso que Paranaguá fizera no Senado e
atacava com veemência o comportamento de um general por este no-
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meado para a província. O general "um espoleta de eleições" perm1t1rar.e, entre outras coisas, "declarar a necessidade ela abdicação elo imperador,
ferindo com os termos mais impróprios a pessoa sagrada de S. M. o imperador". Aqui entra o aparte do Pe. Pinto de Campos, que parece revelar
o alastrar-se sorrateiro de um sentimento republicano.

69/11

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Vota contra o projeto que se propõe unir, pela navegação fluvial,
as Províncias de Mato Grosso e Pará.
Na verdade, o projeto não tem condições de realizar esse
objetivo. A navegação irá de Itacaiú, no Mato Grosso, a
Santa Maria, cm Goiás, mas não beneficia essas províncias
porque estes dois portos são lugares ermos e inóspitos, e assim
nenhuma dessas duas províncias poderá socorrer a outr~, por·
que necessitam de tudo.
Reconhece que muitas vantagens haveria cm unir Mato Grosso ao
Pará e, neste sentido,

já apresentara um pro'jeto em 1862, propondo como ponto
de partida o porto de Cametá. ln [elizmente o projeto fora
rejeitado. O projeto a~ual não resolve o problema e é pre·
judicial às mesmas duas Províncias de :Mato Grosso e Goiás
porque, "além das subvenções que elas têm de dar sem proveito, além ele não se poder sustentar a companhia, os gêneros importados ficarão, aí postos, por preços excessivos, provenientes das avarias e depreciação c1ue lhes ocasionarão as
baldeações por que têm ele passar desde o embarque na capital do Pará até o desembarque no presídio de Santa Maria."
Há ainda o problema da transposição das cachoeiras do Tocantins: "os meios de se transpor as cachoeiras para se estabelecer uma navegação regular, freqüente e fácil ainda não
se estudou. A navegaçiío que se faz, se é que se pode chamar
navegação, ainda é a mesma que se [azia no século passado,
é feita em botes que comportam até 2. 000 arrobas, e somente
nos quatro meses das cheias, de fevereiro a maio, ficando
interrompida em todo o resto do ano."
A navegação c1ue se pretende com a companhia é exatamente a mesma, com a vantagem única, l}Uanto ao tempo,
de serem os botes rehocaclos por vapores; mas com os gran·
des inconvenientes ele terem as cargas de passar por dez ou
doze baldeações, com o que se depreciará muito; e das grandes despesas que se tê1·n de fazer com a colocação de vapores
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permanentes entre as cachoeiras e de armazéns de depósitos
em cada um dos pontos em que tiverem de ser desembarcadas
e baldeadas para outras cmbarca~:õcs. Sem que se removam os
obstáculos que opõem as cachoeiras ou sejam elas transportadas por meio de estradas marginais, não é possível navegar·
se o Tocantins nos meses de junho a janeiro."
Mostra a seguir as razões do encarecimento dos custos dos fretes e
dos riscos de avarias nas cargas, devido <is inúmeras baldeações exigidas
para contornar as cachoeiras. Dá exemplos dos insucessos das tentativas
já realizadas e sugere uma linha de solução:
"Entre a primeira e última cachoeira hü talvez oitenta
léguas: facilite-se o meio de as transpor, ou alargando.se e
aprofundando-se os canais marginais, cortando-se as pantas
que impedem os barcos de seguir direito, ou trate-se ele ahrir
uma estrada que transponha as cachoeiras; e quando pelas
margens do Tocantins isto se não possa fazer, do que não
estou convencido, na Província do Par;í hü rios centrais de
grandes cursos e paralelos com aquele, de alguns dos quais
talvez possa tirar uma reta que transponha a última cachoeira, faça daí a estrada, e assim estabeleceremos uma navegação
fácil e proveitosa . "
lG de setembro de 1869, t. V, p. 121-121.

N. &C.
A discussão fica adiada pela hora, depois Je um longo discurso de
Cardoso de Meneses que defendia o projeto no interesse de sua Província de Goiás (v. Apêndice, vol. VI, p. 114ss.) O Pe. Siqueira Mendes
voltará sobre o assunto, apresentando um substitutivo. O projeto original concedia "uma subvenção até à quantia de 110:000$ à empresa ou
companhia organizada para a navegação elo rio Araguaia entre Itacaiú,
na Província de Mato Grosso, e o presídio de Santa Maria, na de Goiás."
69/12

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Tenho minhas dúvidas quanto à boa fé e religiosidade
da oposição do Senado sobre esta matéria, porque foi de
ministros liberais que partiu a proibição de serem admitidos
noviços. Querer a propriedade, sem querer que a administre,
é flagrante contradição. "
26 de setembro de

186~!, t.

V, p.

1~8.
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N. &C.

A propósito do artigo aditivo ao orçamento, sobre a desapropriação
dos patrimónios das ordens religiosas. Aparte ao Sr. Ferreira Viana, que
dizia: "De hoje a cinco anos mais escuro é o problema, porém o adia·
rnento será sempre vantajoso, ao menos para se começar a contar o fatal
período da mais injusta e imoral desapropriação, senão odioso confisco
dcs sagrados patrimónios da religião" (apoiados e não apoiados).
O partido católico folga com essa demora, e os que como eu são a
fai.or dos frades (com ironia), fradescos (risadas), têm fundadas esperanças de que a mão levantada para ferir o golpe fique suspensa e desista afinal de seu premeditado propósito.
Se a minoria do Senado, como se diz, estacou diante desse injustiCicável esbulho, perdoem-me os nobres deputados se louvo sua constância
e dedicação na defesa de tfto ilustre vítima. Aqui entra o aparte do
Pc. Pinto de Campos. Ferreira Viana refere-se ao projeto apresentado
por Alencar Araripe, e cuja discussão fora adiada no Senado. Curiosa
a referência a um "partido católico".
SESSÃO DE 1870
1

70/1

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Combateu o projeto de navegação a vapor no Araguaia, porque só
beneficiaria duas províncias: Mato Grosso e Goiás, unindo os pontos
de Itacaiú, em Mato Grosso e Santa Maria, em Goiás.
Isto é obra que poderia beneficiar todo o Brasil, inclusive o Pará, uma vez que já existe um contrato entre o
presidente daquela província e o empresário, instituindo que
a navegação deva empreender também o rio Tocantins, desde
o porto de Cametá, na Província do Pará. Entretanto a
comunicação de Santa Maria até o porto de Cametá, no Pará,
seria feita por lotes, mas tal viagem "não se faz em menos
de três meses, e quando o espaço em que eles são rebocados
seja todo percorrido em 15 dias, teremos três meses e meio
para uma única viagem; ora, não permitindo os leitos dos
rios Araguaia e Tocantins navegação além dos quatro meses
de cheia, é claro qu~ só uma viagem teremos por ano, se
passar o projeto que se discute. E qual o interesse que temos
em subvencionar m:µa companhia para fazer uma única
viagem na roda do ano, quando a comunicação entre Goiás
e o Pará pode ser diária?" Este processo aumenta enorme-
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mente o preço dos gêneros de primeira necessidade: "um alqueire de sal comprado no Pará por 1$500 chegou a Goiás
por 6$000 com o custo do transporte, e foi vendido por
20$000. Isto prova que o projeto não resolve a questão das
comunicações entre o Pará e Goiás; prova que o especulador pode ganhar até 2003. Já existe ali<ís um contrato assinado entre o presidente da Província do Pará e o Sr. Couto
de Magalhães, o qual para o cumprimento do contrato já
recebeu a primeira subvenção anual ele 30:000$000.
Propõe assim uma emenda ao projeto:
"O Governo mandará examinar a região encachocirada
dos rios Araguaia e Tocantins, e abrir uma estrada marginal
entre os pontos convenientes desta região, podendo áespen·
der para tal fim até 200$000 pela verba - Obras públicas
gerais e auxílio às províncias do exercício ele 1870 a 1871."
Mostra as vantagens da construção dessa estrada:
"Quando a estrada desde já não pudesse servir para
transporte das mercadorias, <los produtos das províncias, ela
serviria ao menos para a condução do gado. Em Goiás compra-se um boi por talvez 8.$000, o termo médio, entretanto
no Pará um boi custa 40.$000 ou 50$000.
O Sr. Pinheiro: - 60$000 a 80$000. "
De mais a mais,
"só os direitos que pagarão as castanhas que se perdem nesca
extensão de terra, que é toda um castanhal, donde as castanhas caem nas margens da estrada e aí se perdem; só esses
direitos seriam suficientes para reaver-se a quantia que se
gastasse na abertura da estrada."
30 de junho de 1870, t. II, p. 226-230.

N. &C.
O projeto criticado pelo Pe. Mendes previa uma subvenção de
40:000$000 para a companhia de navegação fazer o trajeto apenas entre
os portos de Itacaiú e Santa Maria. A discussão é adiada pela hora.
O projeto entrara em l.ª discussão na sessão de 2 de setembro de
1869 (Anais, 1869, V, 6).
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ERNESTO CAMILO BARRETO

70/'.!.

Com muitos outros deputados, assina emenda aditiva ao orçamentíJ
geral do Império:
"A isenção concedida pelo decreto n. 0 1.728, de 29 de
setembro de 1869, compreende não só o material para construção, mas também todas as máquinas e material rodante
que forem necessários para o transporte de carga e passageiros, e estabelecimento de oficina, cessando a isenção logo
que esteja concluída a estrada a que se refere."

28 de julho de 1870, t. III, p. 229.
N. &C.
Decreto n.0 1.728, de '.!.!J de setembro de 1869.
Autoriza o Governo a conceder à sociedade denominada Veículos
económicos, estabelecida na cidade do Salvador, isenção de direitos para
todo o material importado e que se importar para a construção da linha
de ferro da cidade baixa a ltapagipe e à linha que partindo de Barroquinha, na cidade alta, vá se entroncar no engenho da Conceição
com a Estrada de Ferro de São 1Francisco, passando pelo novo matadouro que se vai estabelecer no engenho do Retiro, propriedade da
Câmara Municipal (17).
JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

70/3

Repete o discurso que pronunciou, em nome ela Câmara, felicitando S. M. o imperador, no dia 7 de setembro, o qual, segundo o
mesmo imperador, é o mais glorioso aniversário da nação brasileira.
10 de setembro de 1870, t. V, p. 20.

x.

&.:

e.

Eis na íntegra o discurso do Pe. Pinto de Campos: "Senhor! A
Câmara dos Deputados, intérprete fiel dos sentimentos da nação, nos
envia a exprimir perante V. M. Imperial, suas sinceras e leais congratulações pelo auspicioso aniversárfo da nossa independência. À medida
que o rápido volver dos tempos nos vai afastando do grande dia da
nossa emancipação política, mais grata se nos torna sua memória, mais
(17)

p. 119.
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J.

NASCIMENTO BRITO: l\Jeio Século de estradas de ferro. Rio, 1961,

preciosos seus benefícios, mais profunda nossa gratidão para com o
imortal fundador do Império.
Senhor! Quando a m{1quina do velho mundo parece desconjuntar-se entre o rolo e a ressaca das ondas tempestuosas que ameaçam
submergir toda a Europa; quando os nossos vizinhos da América arcam
coipo a corpo com ambições impunes, aspirações desorganizadas, revoltas sanguinolentas; a arca santa das nossas instituições desliza-se majestosa e serena por sobre mares tranqüilos e bonançosos, e quase não há
em todo o Império quem lhe ouse pôr as mãos sacrílegas. É que vínculos de fraternidade e de anos de ordem e de liberdade, ele paz e de
prosperidade, de abnegação e de patriotismo, nascidos e radictdos na
comunhão de afetos, de interesses e de tradições entre o trono e o
povo não se desatam ne111 se rompem.
Senhor! Um trono digno de tal povo, e um povo digno de tal
trono são duas forças tão insuperáveis, que uão só provocam e desenvolvem os germes de estabilidade e de grandezas internas, corno fozcm
irradiar ao longe, cm regiões rernotas, a luz da liberdade e de civilização. Os brasileiros, por isso que amam e acatam a sua indepemlência, amam e acatam a independência dos outros. O seu intuito único e
vital é manter ileso o glorioso depósito das conquisUts pacíficas, cp1e
lhes trouxe o memodvcl dia 7 de setembro de 18~~- Neste alto empenho não hú obstúculos que nfío afrontem, 11fío h;í tenr ativas hostis que
não malogTcm.
Senhor! A ordem com a liberdade.. a liberdade com a justiça, eis
os elementos de força e de vigor, que V. J\!f. Imperial, secundado pela
índole suave e generosa dos brasileiros, tem com desvelo procurado inteiramente consorciar na governação do Estado. Da súbia Constituição
que nos legou seu augusto pai, é V. JVI. Imperial, seja-me lícito dizê-lo,
irmão gêmeo, ambos nasceram no mesmo ano. Os dois irmãos vivem
um com o ouu·o, um pelo outro, um para o outro.
É isto uma confissão, Senhor, que a Cámara dos Deputados, na
nobreza de seu reconhecimento, não pode deixar de fazer à face do
mundo."
SESSÃO DE 1871
71/I

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Com muitos outros deputados, assina projeto-de-lei sobre as Relações do Império:
"Art. 1. 0 Para o julgamento das causas cíveis e crimes
em 2.ª instáncia, ficam criadas, além das Relações existentes,
mais seis, sendo seus respectivos distritos os seguintes: Pará
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e Amazonas, Ccar{t e Rio Grande do Norte, Minas Gerais e
Goiás, S. Paulo e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Mato Grosso.
"§ 1.0 As referidas Relações terão por sedes as capitais
das Províncias do Paní, Ceará, Minas Gerais, S. Paulo, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso.
"§ 2.0 Os desembargadores da Relação da Corte ficam
reduzidos a 15, os da Bahia e Pernambuco a 11 cada uma, e
os das outras Relações a sete, distribuindo-se pelas nova·
mente criadas os excedentes das primeiras se o requererem; e
quando o não requeiram não serão preenchidas as vagas que
se forem dando, até que estas fiquem reduzidas ao número
fixado nesta lei.
"Art. 2.0 Os desembargadores das novas Relações terão
vencimentos iguais aos dos atuais, e serão regidas essas
Relações pelos mesmos regulamentos, os quais o Governo fica
autorizado a reformar."
28 de junho de 1871, t. II, p. 200.

N. & C.
1

O projeto será aprovado dois anos depois, e sua redação final
preparada também pelo Pe. João Manuel de Carvalho lida na sessão
de 13 de maio de 1873.
JOAQUIM FINTO DE CAMPOS

71/2

Pede a palavra pela ordem:
"A Comissão Es~cial, a cujo exame e meditação foi
cometida a proposta do Poder Executivo sobre o estado
servil, vem respeitosamente submeter ao sábio critério desta
augusta Câmara o resultado dos seus estudos; e porque o
parecer se acha escrito em letra pouco legível, pedirei a V.
Ex.ª e à Câmara permissão para o ler."
Autorizada a leitura, lê o texto do parecer.
30 de junho de 1871, t. II, p. 230..234.
N. &C.

A questão do elemento servil a partir de 1867 começara a se situar
no centro dos debates parlament'lres. Tornam-se cada vez mais freqüeJl·
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tes os projetos tendentes a resolver gradualmente o problema, bem
como as interpelações ao Governo sobre suas intenções a respeito. A
idéia abolicionista encontrava fortes resistências especialmente por parte
dos parlamentares que representavam os grandes interesses rurais do
país. A 12 de maio de 1871, o GoYcrno apresenta seu projeto-de-lei,
assinado pelo ministro da Agricultura, Teodoro :Machado Freire Pereira
da Silva. O texto da proposta consta <los Anais, 1871, 11, 2:)1-23·1. A
Comissão encarregada de dar parecer sobre o projeto era composta de
4 membros, além do Pe_ Pinto de Campos que como relator assina o
parecer em primeiro lugar. Os outros membros eram: Raimundo Ferreira de Araújo Lima, Luís Antônio Pereira Franco, João Mendes de
Almeida e Ângelo Tomás do Amaral. Trala-se de um longo parecer
dividido cm <luas partes. A primeira, uma exposição de motivos das
conclusões da Comissão. A segunda parte justifica as emendas que a
Comissão propõe ao projeto. A l .ª parte merece análise mais detida.
Depois de breve introdução, insiste a Comissão na necessidade de uma
solu~·ão urgente e não meramente paliativa para o problema: "[ ... ]
assuntos dessa natureza e magnitude, quando uma vez se agitam, devem
ser sem detenção resolvidos. Enfermidades sociais há que certos rcmé.
dios heróicos sanam, enquanto abstenção ou simples palialivos matam;
os cancros políticos, qnalqucr que seja a dor, têm de ser extirpados enquanto é tempo.
Cumpre atacar e resolver a questão, e .P. porque assim o demandam a opinião universal elo século em que vivemos, os princípios da
religião, da moral e da política, a necessidade de nos sentarmos cm pé
de igualdade no convívio das nações, e especialmente a unanimidade do
sentimento brasileiro, no qne toca à tese fundamental, a urgência resultante de ter ela sido, desde alguns anos, trazida, com a maior solenidade, à tela parlamentar, a palpitante ansiedade com que o país exige
e aguarda a solução, os variadíssimos perigos de mais prolongada indecisão." Procura a seguir justificar a duraÇío que teve no Brasil essa
instituição, a escravatura, hoje anacrônica. Passa depois a encarar o
problema nos seus 5 enfoques fundamentais cm relação "com a religião, a humanidade, a pátria, os escravos e os particulares." Do ponto
de vista da religião, observa o parecer: "não pode por mais tempo um
Estado que se preza de cristão desconhecer a sag-rada doutrina, código
fundamental dos códigos fundamentais."
É a religião que nos ensina ter o homem sido feito it imagem de
Deus; ser a alma humana irradiação da divindade; e tão pouco há
quem hoje negue ser o escravo - Homem - e não menos feito, portanto, à imagem do Criador, como quem defenda ser a alma da mulher
inferior e diversa da nossa.
Baixando ú terra, Cristo, Senhor Nosso, vindo ensinar-nos que os
primeiros seriam os últimos e os últimos os primeiros, foi de servo
que tomou a forma (Esaías, 42.1 Math. 12.18) para morrer humanamente
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ela morte dos servos. Sim, foi o Divino Redentor quem pregou a igualdade cios homens, o dever da fraternidade, o sublime decreto: Não
façais aos outros o que não quereis se vos faça. É da sua boca sagrada
que baixou o omnes autem vos fratres estis (Math. 23) . É impregnação
ela suprema doutrina, o santo apotegma: Ubi spiritus domini, ibi libertas
(2. Cor. 3). É tão alto, tão nobre, tão divino o encargo da redenção
dos cativos que Jesus Cristo, pela boca do evangelista S. Lucas (IV.
19, 20), declarou ao homem ter sido essa uma das principais missões que
recebera do Pai Celeste: "O :Espírito <lo Senhor repousou sobre mim,
consagrou-me com sua unção, e enviou-me a pregar o Evangelho aos
pobres, a sarar os quebrantados do coração, a anunciar a redenção aos
cativos."
Não: os que militam sob o Ubaro da cruz, do servile supplicium,
de Túcito, elo instrumento infamante destinado aos escravos, não podem
ler no código sacrossanto senão: reabilitação do escravo e igualdade
humana.
A Igreja, que apregoou a redell(:ão dos cativos rnmo uma das mais
meritórias obras ele misericórdia, assim o tem sempre entendido e proclamado. Cem vezes da cadeira de S. Pedro têm partido as mais veementes admoestações contra a escravidão, como, por exemplo, dos
Santos Padres Pio II, em 7 lle outubro de 1462; Paulo III, em 28 de
maio de 1537; Urbano VII, cm '22 de abril de 1()8!); Benedito XIV,
em 20 de dezembro de 1741; Gregório XVI, em 3 de novembro de
1839, etc.
A própria moral cristã estú pedindo, a grandes brados, o aniquilamento de uma escola de perdic;i'io. Rodeia-se geralmente o cativeiro
do mais asqueroso coi·tejo de desmoralizac;ão. O servo é considerado
e tratado como de raç;1 inferior, e paga ao senhor em ódio o que dele
recebe em desprezo. Sem cducac:ão, nem instrução, embebe-se nos vícios
mais próprios do homem não civiliwdo. Convivendo com a gente de
raça superior, inocula nela os 'cus maus hábitos. Sem jus ao produto
do trabalho, busca no roubo os meios de satisL1ção dos apetites. Sem
laços de família, procede como inimigo ou estranho it sociedade, que
o repele. Vaga Venus arroja aos maiores excessos aquele ardente sangue
líbico; e o concubinato em larga 1~scala é tolerado, quando não animado,
facultando-se assim aos jm·ens de ambos os sexos, para espetáculo doméstico, o mais torpe dos exemplos. Finalmente, com as degradantes
cenas da servidão, não pode a mais ilustrada das sociedades deixar de
corromper-se.
Também os preceitos fundaq1entais da moral social convergem para
o mesmo fim. Quando nas Jnstitutas llc Justiniano !'oram declaradas
as honradas bases ela jurisprudência, eis como Ulpiano se exprimiu:
".Tu.ris j1roecej1ta sunt haec, lw111?.1·tc vivere, allcrnin nnn loedere, suum
cuique lribuere." É lícito dizer-se que a servidão a ninguém prejudica?
Que por ela se assegura ao homem aquilo a que tem ,ius?

Religião, moral religiosa e moral social invocam de mãos dadas
a supressão do cativeiro. Por outro lado, a humanidade inteira repele
hoje essa instituição: "Se é certo que, no volver dos tempos, cabe a
cada século um nome e o deste é século da liberdade; como podia
essa magnífica aspiração coadunar-se, sim 11[ esse et 11011 esse, com a
escravidão? Se o problema que se agita é o faciendum, o moclo prútico
de tornar uma verclade a autonomia, a dignidade, a liberdade do homem;
como há de isso harmonizar-se com o rebaixamento, o aviltamento, a
repulsa em massa de homens que têm o crime na cor, réprobros heredi t<írios, Cains marcados para a eternidade com o selo da condenação?
Não: a humanidade cm pc~o, e como um só homem, rejeita ~l escravidão, espelho de tir;1nia, antípoda de liberdade, corruptora de
opressores e oprimidos, mentira social, germe de dissolu~·ão, rémora do
prngresso, inimiga de toda a prosperidade e de toda a civili1.ação."
A aboli(ío i 11 teressa sobremancira ;'i nossa pátria. l\' inguém duvida
disto, mesmo se muitos discordam sobre os meios de realiú-la: "Um
dos nossos males, que nos abate, nos c111pobrece, uos desmoraliza, nos
ostenta estacionârios. se não retrógrados, é esse espetcículo odioso, embrutecedor; e por ek a desonr:1 elo trabalho.
O trabalho, lei de Deus. pena e prêmio da humanidade, obrigação indeclin;ível de todo o cidadão, desequilibra-se nas terras de e~
navos. ;\í formam elcs uma classe ínfillla, sotoposta it dasse dos livres.
Os labores entregues àquela casta licalll envilecidos rnrno ela; e a aristocracia dos livres consiste em se ufio manchar com empregos cantcntíveis: para o escravo, o trabalho manual, para o 1ivrc, a isen~·fw dele;
de5sa isenção para logo se geram a sobranceria estulta, a preguiça improdutiva, a ociosidade viciosa. Nobilitamlo-se, porém, os homens pela
igualdade, nobilitado ficad todo o trabalho, cessando distinções, então,
e só eutão, impossíveis.
Desde essa hora mudad o aspecto das coisas. O produto cscravo
é sempre de arremedo, tosco, brutal, moroso, pouco lucrativo; o trabalho
livre é cmpreendedor, é inteligente.:, é h;íbil, é ativo, é criador, l' lucrativo em décuplo. C01n aquele, dando-se.: em troca, do modo como estamos
dando, gêneros imperfeitos, nosso comércio, equiparado ao de outros
povos, aliás menos protegidos da natureza, languir;í com o andar cio
tempo. Com este. depois de altamente melhorados os hábitos 11wrais
e físicos da sociedade, concorreremos, colo erguido, com todas as naçtics,
e em muitos casos quiçá as subjugaremos. "[ ... ] "Em política todo o
crime é erro; mais cedo ou mais tarde todo o erro se paga; e nús o
estamos pagando. No cativeiro nem os animais se perpetuam; definham,
e morrem; é lei, é li~:ão da Providência," [ ... ] "Para chegarmos a esse
ponto ele fclicidaclc são precisos braços, c1uem o duvida? J\f;:s :1 aholiç:ão ela escravidão não extingue os braços existentes, antes os 111ul tirlica: por um lado, o escravo, transformado em cidadão, produz mais
e melhor; pelo outro, é então que o país a<lquirid, espontt1neos, muitos
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e bons auxiliares, que hoje o não procuram. O emigrante que deixa
a pálria, parentes, amigos, hábitos, para estabelecer-se cm alheias e
remotas terras, dificilmente buscará país de escravidão, enquanto nutrir
esperança de melhorar de sorte em lugares onde o recebem de braços
abenos, e entre homens como ele ingênuos." Passa a considerar a
c1uestão a partir elo próprio escravo "esse homem sem direitos de homem,
essa alma com privilégio de máquina. Não é ele criatura do mesmo
Criador? Oriundo <la mesma estirpe? Dotado de espírito e corpo iguais
aos nossos? Umfrutuàrio da terra em comum? Ente remido com o mesmo
divino sangue? Se até là na verdadeira pátria iguais destinos o aguardam,
com que jus lhe havemos de impor destinos diversos na vida transitória?
A libcnlade é direito elo homem, natural, congênito, inauferível.
A escrayidào coloc1 uma vasta por~:ão de homens numa classe de vencido~. de párias, tle vitimas. Nasceu de um abuso da força, e esta depravada origcm pode sim explicar fatos, não consagrar direitos, e muito
nwnos cternil:i-los. Sú a verdade perdura, e a servidão é mentira." Por
fnn. analisa o problema do ponto de vista do proprietúrio, e encaminha
a argumcntaçào atraYés de sinuosos mc<tntlros para garantir ao propriet:irio o direito à indeni1ação.
A principal inovação do projeto é a liberdade dos nascituros, daí
o nome pelo qual a lei passaria fr história: Lei do Ventre Livre. O que
nos espanta ainda hoje l'. a treq1enda distfmcia entre a consciência da
dimensão ética do problema e a reafüladc social. Pela exposição de
motivos percebe-se que havia uma clara consciência da absoluta execrabilidade da escravatura. A conclusão úbvia dos princípios seria a
imediata e total abolição. No entft.nto, a duras penas, consegue-se apenas,
com múltiplas salvaguardas dos interesses escravagistas, a liberdade dos
nascituros. Seriam necessários ainda 17 anos para que as premissas éticas se traduzissem numa lei de total emancipação e isso num país
cuja religião do Estado era o catolicismo.
71/3

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Considera horroroso o princípio segundo o qual o filho de escrava
é também escravo.
Trata-se de um dispositivo de Direito Civil, que portanto a lei civil pode revogar.
N. &C.

J4. de julho de 1871, t, III, p. 150.

Neste mesmo ano, a 28 de setembro, foi sancionada a Lei Rio
Branco, que estabeleceu a liberdade elos filhos de escravos. Era uma
lei que gradativamente extinguiria a escravidão no país. Mas, justamente
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por este seu caráter moderado, não satisfez aos brasileiros ansiosos que
queriam a abolição total.
Trata-se de um aparte ao discurso do presidente do Conselho, visconde do Rio Branco, que defendia o projeto do Governo libertando
os nascituros, e dizendo:
"O direito do senhor sobre a escrava não é um direito natural,
mas um fato consagrado pela lei: é um direito legal, mas não legítimo. Não vai este direito, por princípios que devamos respeitar, até
o ponto de reduzir a mulher escrava à condição dos animais irracionais, cujos frutos pertencem àquele que é seu dono."
71/4

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Considera absurda a idéia de que a monarquia é fundamentada
na escravidão.
Concorda com o deputado Alencar Araripe, quando afirma que
qualquer providência tendente a suprimir essa condição irregular e
injusta, e a resLabelecer o estado normal e necessário da sociedade
é ato decoroso e adequado à consolidação de uma instituição que se
baseia nos princípios da igualdade.
18 de julho de 1871, t. III, p. 199.

N. &C.
De certo modo, pode-se dizer que a Monarquia, no Brasil, estava
fundamentada na escravidão. Isto porque a classe mais poderosa do lm.
pério, que lhe sustentava as instituições, era a arislOcracia rural, a que
o problema do negro mais dizia respeito. Apesar de já iniciada a imigração de colonos estrangeiros, economicamente mais vantajosa, era na
fors:a do trabalho escravo que repousava a economia da grand'e lavoura.
Assinada a abolição, seguiu.se a reação violenta e a retirada do apoio desta
classe à Monarquia. Pilrte da aristocracia rural bandeou-se para o movimento republicano, o qual, a partir daí, expandiu-se rapidamente.
71/5

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Escravagem'' é galicismo! Peço ao nobre deputado que
retire essa expressão. A vista disso estou satisfeito com a
análise do nobre deputado".
22 de julho de I 8i 1,

l.

III, p. 239.

9.5

N. & C.

Aparte ao Sr. José Calmou que dissera: "Sr. presidente, sobressai
no cap. 9.0 um estupendo galicismo [ ... ], que em qualquer escola de
meninos não deixaria de merecer a correção de que é advogada Santa
Luzia [... ]; "escravagem serú tudo quanto SS. Exas. quiserem [... ]"
referindo-se ao parecer da Comissão Especial sobre a proposta do Go·
vemo á emancipação dos nascituros. José Calmon ironiza o parecer,
encontrando nele vúrias incorreções históricas e mesmo lingüísticas.
As críticas atingem diretamente o Pe. Pinto de Campos, que fora
relator da Comissão encarregada ele preparar o parecer sobre a proposta do Governo.
'i l /G

.JOA<~UIJ\1

PINTO DE CA\IPOS

O deputado Gama Cerqueira ataca com veemência a Comissão
que redigira o parecer sobre o projeto relativo ;t emancipação dos
nascituros. Compara a exposição de motivos dessa Comissão com a
preparada pela Comissão elo ano anterior que
"por alta prudência, ,por evidente conveniência política, su·
primiu a demonstração filosófica, jurídica e religiosa da ilegitimidade da escravidão" [ ... ].
"O Sr. Pinto de Campos: - .Foi ela que agitou a questão
nesse terreno.
"O Sr. Gama Cerqueira: - A Comissão não tratou desta
questão, não pôs m1s mãos dos nossos escravos, não lançou
no seio do país uma proclamação enfútica, doutrinúria, perigosíssima (apoiados) ; porque não conheço neste assunto dou·
u·ina mais perigosa e revolucionúria do que essas grandes verdades do Ernng·elho, se pretender-se clar-lhes uma aplicação
absoluta e imediata.
"0 Sr. Pinto de Campos: - Oh! senhor."

X &C.

1 ele agosto de 1871, t. IV, p. 12.

Em 1870 fora apresentado um projeto sobre o "elemento servil."
A Comissão encarregada ele dar parecer a respeito não se referira, segundo Gama Cerqueira, aos aspectos filosóficos da questão. É isso que
censura a Comissão que preparara o parecer em discussão, cujo relator
era o Pe. Pinto de Campos. A observação de Gama Cerqueira sobre o
caráter "revolucionário'' das grandes verdades do Evangelho é extremamente expressiva da mentalidade "cristã" da época. Raia os extremos
do cinismo.
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71/7

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Com o~ oulros dois membros da Comissão de Negócios Eclesiásticos, os Pes. Domingos da Silva e Siqueira Mendes, a~sina longo parecer sobre requerimento do provincial dos irmãos menores de S. Francisco, da Corte, suplicando à Câmara "a devida licença para admitir
noviços", admissão que ficara suspensa pelo aviso-circular do :Ministério
da Justiça, de 19 de maio de 1855. O parecer começa, com longa exposição de motivos, estranhando
"que um simples aviso reservado do Poder Executivo anulasse por tantos anos o art. 5. 0 da Constituição do Império."
Percorre em tom grandiloqüente, carregado de citações latinas, <h
grandes temas da teodicéia, da história ela Igreja e ela moral, ela qual
as ordens religiosas são valioso smtent:\culo. 'l'ermina mima ap(1strole
patética:
"Abram-se as portas aos conventos; levantem-se os interditos às admissões de noviços. Quando por todas as partes
do mundo há liberdade para associações profundamente subversivas da ordem moral e social, seria o maior dos escfin<lalos e o maior dos despotismos que no Brasil, nação católica, regida por tão livres instituições, se suprimisse perpetuamente a liberdade da profissão religiosa! E fulminado j:í foi
pelo supremo Pastor da Igreja este irracional princípio de
jurisprudência heterodoxa: "O Governo civil pode, ele seu
próprio direito, mudar a idade prescrita para a profissão religiosa, tanto ele homens como ele mulheres, assim como pode
ordenar aos superiores das ordens ou comunidades religios:1~
que não admitam ninguém a votos solenes sem sua autorização" (Sylabus. L. 11.).
"Em nome dessa liberdade, tão invocada, tão poluída,
tão enlameada nos piores usos [... ] liberdade, senhores, 1iberdade para a moral, liberdade para o grande e honesto.
"Inscreveis nos vossos lábaros:
"A liberdade individual? Permite que ao incliYíduo seja
lícito dispor da sua pessoa, como a própria vontade lho ditar.
"A liberdade de vocação? Dai que o esp.írito voltado
para as coisas de Deus não seja clcspoticamcnte arrancado ao
seu natural pendor.
"A liberdade ela associação? Consenti que os cristãos se
reúnam para glorificarem ao Senhor, para servirem ;1 humanidade, vós que alardeais anuir a todas as associac;ôes não
contrárias à moral.

71/8

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Começa seu longo discurso, confessando que em toda a sua vida par.amentar, nunca se encontrara em posição tão crítica e dolorosa. Via-se
atacado por seus amigos do partido conservador:
"Vós me tendes ofendido, mas eu vos não odeio; ao contrário, a única vingança que de vós tomo é entregar-vos ao
suplício do remorso de haverdes ofendido um aliado sincero,
um amigo vosso de todos os tempos, um companheiro inseparável das vossas lutas gloriosas" (sensação). Argumentam
que o projeto do Governo é incompatível com os antecedentes e índole do partido conservador.
Rejeita esse argumento, lembrando todas as leis por ele aprovadas,
inclusive a lei que extinguira o tráfico de africanos:
"O partido conservador, se não encerra em si o elemento
progressista, encerra o elemento progressivo porque é um partido que tem aspirações ao futuro: a sua missão é converter
em lei todas as idéias, que a experiência e a opinião pública
lhe apresentam cm estado de maturescência" (aj1oiados) .
Entra a seguir na discussão do parecer, partindo de uma observação prévia:

"[... J O que cu escrevi mediante o acordo dos meus
nobres colegas da Comissão não foi uma idéia que me fosse
encomendada ou legada por quem quer que fosse; foi e é
uma idéia que alimento no coração e na mente, dcsúe que
comecei a ler as luminosas p<íginas do Evangelho."
Narra a seguir como desde 1856 j{t defendia as idéias da emancipação dos escravos, como consta de textos de sua autoria publicados no
Jornal do Comércio, sem que ninguém protestasse contra eles. Na Câmara, teve oportunidade úe colaborar na realização dessa grande idéia,
quando foi convidado para participar da Comissão encarregada de dar
o parecer sobre o projeto do Governo. A Comissão decidira tratar o
assunto exclusivamente do ponto de vista econômico e social.
"Mas, desde que começamos a ver que se procurava invocar o auxílio da religião ou ela Igreja católica cm favor da
escravidão; desde que começamos a ver que se derramava no
seio da população o falseamento de idéias tão santas; desde,
finalmente, que começamos a ver que se pretendia substituir
o sacrossanto sudário de Cristo pela tanga hedionda do es-
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cravo, a Comissão resolveu colocar a questão à luz dos ver.
dadeiros princípios e tratá-la no mesmo terreno em que foi
sempre tratada por todos os grandes homens, por todos os
grandes pensadores que dela se ocuparam (apoiados). Não
têm pois razão os dissidentes de acusar a Comissão por ter
levado a questão para o ten-eno filosófico e religioso, e mui.
to menos de acusá-la de hipocrisia: "se há nisto hipocrisia,
11ipócritas também sois vós, somos todos nós que, condenando
a escravidão em sua origem e em seus efeitos, não estabelecemos logo princípios absolutos, nem chegamos a conclusões
definitivas. É que todos reconhecemos a necessidade de contemporizar com as circunstâncias do país". Prentedem in.
dispor os proprietários rurais contra a Comissão, que aliás
procurou resguardar os interesses dessa classe cm muitas passagens do parecer, onde afirma que a emancipação imediata
sem indenização seria inqualificável violência. Os proprie·
tários fiaram-se no Estado que, sem poder declarar a escravidão legítirna, a decretou como legal. O Estado é pois responsável pela indenização: "Coisa singular! [ ... ] Ao passo
que a nobre dissidência qualifica o parecer d'a Comissão de
anárquico, de incendiário, muita gente o tem censurado pelas
demasiadas concessões, que fez ao direito da propriedade es.
cravai" A Comissão, como todos os que apresentaram pareceres sobre o assunto, ficou presa entre as exigências contrá·
rias do Direito Natural e os interesses "<la ordem e da razão
política: o próprio b;1rão do Bom Retiro, Luís Pedreira do
Couto Ferraz, contrário ao projeto, cujo parecer foi saudado
calorosamente pela dissidência, também admite "que hoje não
nos é lícito Tecuar na solução desta questão". Admite que a
Comissão inspirou-se em muitas fontes. Foi mesmo acusada
de "sofrer ingerência de mão estranha ao Parlamento".
Cita Erasmo e Lamartine e cita principalmente o livro <le Perdigão
Malheiros, que combatia com violência o projeto. Invoca cm longas
passagens o Pe. Félix, Lacordaire, Montalembert, para concluir:
"Eis aqui [ ... ] as fontes em que se inspirou a Comissão,
a qual não fez mais, como tenho dito, que produzir os princípios que serviram de farol a outras nações na solução deste
grave problema social."
Deplora que os dissidentes, aceitando os princípios,
"discordem na sua aplicação, não aceitando a proposta do
Governo, que resolve do modo mais suave a questão, e que
melhor consulta os ~nteresses da lavoura (aJ1oiados e não
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apoiados). A proposta, com as precauções com que foi redigida, não ataca a constituição da propriedade atual, não alte·
ra o sistema de trabalho, porque as suas providências só
entendem com a geração futura, e sem grande ônus para o
tesouro" (apoiados e não apoiados).
Refere-se de passagem à oposição levantada contra o projeto pelo
deputado pelo Ceará, o nobre conselheiro José de Alencar, e invoca a
autoridade de D. Romualdo de Seixas, citando um trecho notável de
seu discurso na Câmara:
"Para colorar o crime, invocam-se as leis da humanidade
atrozmente suplantada, assim como j;i se tem invocado sacrilegamente o sagrado nome da religião, com o pretexto de
converter os africanos, como se uma religião celestial e divina, uma religião que proclama os primitivos direitos do homem, que o restituiu à sua dignidade, mostrando estampada
no seu ser a formosa imagem da divindade, uma religião,
enfim, que reprova a violência e a força, que, na frase do
sábio Fénelon não pode fazer senão hipócritas, se ~ pudesse
propagar por tais meios, diametralmente opostos ao seu prodigioso estabelecimento (apoiados) .
[ ... ] "Confesso, Sr. presidente, que é a primeira vez CJ uc
(lUÇO tal proposição! Sempre estive persuadido de que a palavra escravidão desperta as idéias de todos os vícios e crimes
(apoiados); assim como que o doce nome de liberdade des·
perta as sensações e as idéias de todas as virtudes e de todos
os bens (ajJoiados gerais) : sempre entendi que a escravidão
é um estado violento, que abate o espírito, embota as facul·
dades do entendimento, perverte o coração, destrói o brio, e
toda a emulação da virtude; sempre lastimei, finalmente, a
sorte de termos meninos brasileiros, que, nascendo e vivendo
entre escravos, recebem desde seus primeiros anos as funestas
impressões dos contagiosos exemplos desses seres degenerados;
e oxalá que eu me enganasse! Oxalá que tantas famílias não
tivessem deplorado a infâmia e a vergonha, em que as tem
precipitado a imoralidade dos escravos!" (apoiados).
"Eis aqui, senhores, a mesmíssima linguagem, os mesmíssimos princípios exarados no parecer da Comissão! Notável
contraste! naqueles bons tempos as palavras <lo grande arce.
bispo eram recebidas com aplausos no seio desta augusta Câ.
mara, hoje o parecer da Comissão, que não é senão uma
reprodução do que foi já dito, é recebido pela nobre dissi·
dência como um grito revolucionário!"
"O Sr. C@rdoso Fontes: - A idéia é boa.
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"O S1'. Pinto de Campos: - Aí está! Todos dizem que
a idéia é boa, mas quando se trata de levá-la a efeito pelo
modo mais prudente e suave, atacam-se até os princípios,
para se poderem negar as conseqüências!! A idéia, sim, é boa,
mas não é só boa, tem em si uma força irresistível, que a
impele; é uma idéia que voa, que leva diante de si hesitação
e resistência, e que, quanto mais comprimida, tanto maior
será a sua explosão" (apoiados) .
Não poder compreender a incoerência ela clissidéncia, que, se amanhã
fosse Governo, não hesitaria em realizar a reforma preconizada pelo
prnjeto:
"O meu maior pezar é que a nobre dissidência deixasse
de acompanhar o seu partido, o partido conservador na ocasião em que este partido vai coroar-se de glória com a adoção
desta reforma [ ... ]"
Em defesa do projeto, passa a demonstrar os argumentos em que
se inspirou a Comissão para defender a superioridade do trabalho livre
sobre o trabalho escravo. Resume um longo estudo, publicado pelo
fornal do Comércio, e que vem anexo à sua intervenção, mostrando como
nos Estados Unidos os estados, do norte, sem escravos, excediam em
todos os índices os estados do sul escravagista. .P queixando-se de fadiga. lembra que a dcstrnição de todos os grandes impérios foi precedida pela corrupção moral. Tal é o carn da corrup<:ão consentida pelo
regime de escravatura, que a pr.;:sente reforma vem eliminar:
"Tempo vir:í em que nos cnchcrcrnos do mais nobre orgulho, por havermos emparelhado com os outros povos cristãos
na realização deste grande empenho social, que à face do
mundo contraiu o Brasil (apoiados). E, se alguns oradores
da ilustrada dissidência têm concluído seus discursos, pedindo imprecações contra aqueles que sustentam esta reforma,
eu, pelo contrário, concluirei o meu, pedindo as luzes do
céu sobre todos aqueles que, ou por erro invencível do entendimento, ou por obstinação da vontade, se opõem a uma
reforma, que será a chave de ouro, que nos abrirá as portas
do concílio universal de todas as nações civilizadas! (muitos
e repetidos apoiados). Tenho concluído" (muito bem! Muito bem!).

N.&C.

19 de agosto de 1871, t. IV, p. 191-200.

É um brilhante discurso do fe. Pinto de Campos, que recebe elogi0s
até de membros da dissidência (Anais, IV, 200). Sua intenção direta
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é defender o parecer ela Comissão, e indiretamente o projeto de reforma.
Dos textos que cita, pode-se observar que sua expo::iç·ão de motivos foi
quase toda inspirada nos escritos de Lamartine e nos sermões do jesuíta
Pe. Céléstin Joseph Félix, que de 1863 a 1870 fora o pregador de Notre
Dame, de Paris. Os dissidentes eram os membros do partido conservador que se opunham ao projeto do Gabinete conservador rhcfiado pdo
visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos. O texto de
D. Romualdo de Seixas é um dos mais lúcidos protestos contra os métodos ela catequese compulsória adotados com os cscravm ncgTos. As
dissidências no seio do partido conservador citadas pelo orador são geradas na discussão do problema servil. Os liberais lutavam pela a boi ição, no que eram seguidos por alguns conservadores desejosos de agradar
à Coroa. Enquanto isto, Jt:iboraí, seguido dC' outrns co11scn·ador('s. lnla
pela manutenção do status quo escravagista.
Estas dissidências dentro do partido consen:1dor são c1Ho11tra1f'as
também no partido liberal, não constituindo no\'idaclc 11a história de
lmbos. A raiz do problema est:í na forma que o liberalismo tomou no
Brasil e que, segundo João A. Montenegro, é a de uma "ideologia dos
paradoxos, das contradições, da dualidade de concepções ele mundo a feudal e a capitalista. Os bacharéis e os clérigos adotam o liberal ismo
e se alinham na corrente dos interesses fendais" (1::). Ora. conciliar dois
interesses tão antagônicos é tarefa de Sísifo e a consec1üt'.tl<:ia desta tentativa é a "ausência de objetivos políticos elevados, a falta de espírito
público e o privatismo passa a fortalecer-se cm todos os setores da vida
social''. Enfim, como o que seria objetivo de urn partido está inserido
no outro. as alternativas no poder dos dois partidos não significam mudanças de metas ou orientações políticas, mas somente uma troca de
poder e uma recomposição alternada das oligarquias provinciais. Não
hft cli\-crsificação de idéias políticas.

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
(1873-1875)

Participam dessa legislatura seis sacerdotes, assim distribuídos: pelo
Pará, o Pe. Manuel José de Siqueira Mendes; pela Paraíba, o Pe. Fran.
cisco Pinto Pessoa; por Pernambuco, o Pe. Joaquim Pinto <le Campos;
por Mato Grosso, o Pe. Ernesto Camilo Barreto, e, como estreantes, os
Pes. Tomás de Morais Rego, pelo Piauí, e João Manuel de Carvalho,
pelo Rio Grande do Norte.
(18) JOÃO A. MONTENEGRO - Evolução do Catolicismo 110 Bra.1i/. Petrópolis,
\'ozcs, 1972.

Os Pes. Siqueira Mendes e Pinto de Campos, nomeados para a 2.ª e
3.ª Comissões de Poderes, participam das sessões preparatórias, iniciadas
a 13 de novembro de 1872, assinando requerimentos, solicitando atas
autênticas de diversas eleições, em vista da verificação da regularidade
das mesmas (Anais, 26·XI-72, 11, 19, 84, 85, 91).
O presidente da Câmara. Teixeira .Júnior, na sessão de 28 de cfe·
zembro, nomeia para a Comissão de Negócios Eclesiásticos os dois padres acima mencionados e mais o Pe. Ernesto Camilo Barreto (Anais,
1872, 184), e para a Comissão ele redação das leis, o Pe. João Manuel
de Carvalho (Anais, ibid.)
O ano de 1873 teve duas sessões, das quais a segunda começa a 3
de maio, quando se inicia uma nova contagem dos tomos dos Anais.
Nesta segunda sess::ío, são nomeados os Pes. Morais Rego para a Co.
missão das Assembléias provinciais, Pinto de Campos, Siqueira Mendes
e Camilo Barreto para a de Negócio; Edcsi;isticos e .João Manuel de
Carvalho para a de Red:H;ão das leis (Anais, 1873, 1, 26).
Entretanto é nesta legislatura que vem explodir na Câmara a chamada questão religiosa, em cujo debate se envolvem apenas os Pes. Pinto
e Morais Rego, fazendo, ainda que com reservas, a defesa dos bispos,
enquanto que o Pe. João Manuel de Carvalho alinha-se francamente
na frente de ataque aos mesmos prelados.
A legislatura, por outro lado, cpnsagrou reformas importantes, como
a refon11a eleitoral, ;1 rdor111a da lei do recrutamento e da in:;trução
pública. Nenhuma participação tiveram os padres deputados nos debates d'os respectivos projetos.
O ano parlamentar de 1875 se 1nicia a 16 de março, com uma sessão
extraordinária, destinada a acelerar a aprovação das reformas em discussão. A Fala do Trono de abertpra dessa sessão nenhuma alusão faz
à questão religiosa. Mas logo na sessão de 20 do mesmo mês, o deputado Inácio Martins, declarando-se liberal e adepto do catolicismo, "religião fundada pelo maior liberal que no mundo tem aparecido", apresenta requerimento pedindo informações ao Governo sobre os recentes
acontecimentos de Pernambuco, nos quais denuncia contradições e arbitrariedac.les por parte do Governo.
Este ordenara aos governadores dos bispados c.le Olinda e de Belém
a levantar os interditos das irmandades. No entanto, anteriormente, um
edital do juiz das capelas ele Pernambuco já ordenara o levantamento
do interdito. O juiz era Joaquim Correia de Oliveira Andrade, por
coincidência irmão do ministro do Império, João Alfredo Correia de
Oliveira. Além disso, o mesmo Governo ordenara a expulsão dos jesuítas estrangeiros dos colégios de Olinda. In~tcio Martins vê nestes atos
atentados à liberdade e pede explicações ao Governo. Nenhum dos padres deputados interfere no debate.
Aliás o Gabinete, chefiado pelo visconde do Rio Branco, cairia a
28 de junho de 1875, sucedido pclp Gabinete Caxias.
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O Pe. Francisco Pinto Pessoa morre na madrugada do dia 29 de
março ele 1874, e em sua homenagem, "que, acedendo aos reclamos do
bem do Império, não trepidou em deixar, enfermo, a sua província natal", a Paraíba, a Câmara suspende a sessão (Anais, 1875, I, 71).
Na sessão de 21 de setembro, Silveira Martins interpela o Governo,
desejando saber se os bispos tinham sido anistiados. Diogo Velho, ministro da Justiça, responde à interpelação, anunciando a anistia concedida pelo imperador a pedido do Gabinete e após consulta ao Conselho
de Estado.
Silveira Martins pronuncia novo discurso. É respondido apenas por
Ferreira Viana, exaltando a justiça da decisão.
José de Alencar e Silveira Martins voltam ao assunto, na sessão de
23 de setembro, obrigando Cunha Figueiredo, ministro cio Império, a
intervir. Silveira Martins manifesta sua apreensão pelo fato de que o
fanatismo religioso viesse a se aproveitar da ausência do imperador, que
durante 18 meses deveria viajar pela Europa e Estados Unidos, para
pressionar a regente, a princc~a Isabel, no sentido de frustrar os efeitos
pacificadores esperados do ato de anistia. Responde Cunha Figueiredo,
!'nfatizando o sentido magnânimo da anistia. Nenhum dos padres deputados, nem através de um breve aparte, participa dos eventos que enr;erraram a dolorosa questão religiosa. D. Vital partiria para Roma,
no mesmo ano, onde seria recebido carinhosamente por Pio IX. De
volta a Olinda, em 1877 reassume a diocese. Com a saúde abalada, regressa a Roma, onde vem a falecer poucos anos depois, sem que a Santa
Sé aceitasse a sua renúncia ao bispado. Encerrando a 10 cfe outubro
a sessão legislativa, última da Décima Quinta Legislatura, o imperador
faz breve referência aos fatos.
SESSÃO DE 1873
73/1

ERNESTO CAMILO BARRETO

Com muitos outros deputados, assina projeto de resolução, relativo
ao subsídio dos deputados e senadores:
"O subsídio anual de 6: 000 cruzados para os deputados
e de 9:000 cruzados para Os senadores, marcado nos §§ 2. 0 e
4. 0 das instruções que baixaram com o decreto de 26 de março de 1824, para a Primeira Legislatura, e fixados para as
legislaturas posteriores, pelos decret.os de 25 de setembro de
1829, de 23 de outubro de 1832, de 20 de outubro de 1837,
de 13 de setembro de 1852, de 21 de agosto de 1856, de 18
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de setembro de 1860, e de 17 de agosto de 1866 deve ser
entendido segundo o padrão monetário da época em que fo.
ram promulgadas aquelas instruções, e pago dora em diante
com a correspondente diferença do valor da moeda."
7 de janeiro de 1873,

t.

II, p. 38.

N.&C.
Entre os signatários, figuram também os nomes dos Pes. Siqueira
Mendes e Pinto de Campos.
JOÃO MANUEL DE CARVALHO

73/2

Uma crítica que se pode fazer às eleições conservadoras
do Ceará é que ali, unindo-se dois partidos da opinião que
se denomina "histórica'', restou apenas, como rebotalho, uma
fração insignificante, incapaz de disputar um pleito sério.
"Essas alianças extemporfmeas, súbitas e altamente imorais,
condenadas pela pureza dos princípios e repelidas pelos no.
bres estímulos de pundonor e dignidacfe política, não apresentam um motivo sé1~io que as legitime, mas se formam ao
influxo de paixões n1im1 de que se animam, e ao impulso
de interesses inconfessáveis em que se inspiram."
E conclui, depois. de longa anàlise das atas:
"Enquanto os hon,wns políticos não deixarem de transpor
com tanta facilidade e estranheza esse vale profundo que separa os partidos, esse abismo de ressentimentos, de ódios e
rancores criados ao influxo das paixões partidárias; enquanto
não prezarem mais o pundonor e a dignidade que calcam aos
pés com tão condenáv('!l desprezo; estou convencido de que se
imaginando a reforma eleitoral a mais completa, o sistema
o mais perfeit.o e satisfatório, essa reforma será iludida e
falseada, esse sistema será corrompido."
27 de janeiro de 1873,
73/3

t.

II, p. 283-288.

JOAQUIM PlNTO DE CAMPOS
"Até esse ponto não vai o meu monarquismo."
6 de fevereiro de 1873, t. III, p. 83.
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N.&C.
É um aparte a um discurso de Martinho Campos, quando este afir.
mava " [ ... ] sobre a Coroa não deve pesar nem a responsabilidade mo.
ral", e confirmava sua tese: "O imperador é inviolável e impecável".

73/4

TOMAS DE MORAIS REGO

Com muitos outros deputados, assina a moção apresentada pelo
deputado Manuel Francisco Correia:
"Requeremos que, em consequencia <la infausta notícia
hoje recebida, do falecimento da imperatriz viúva, se suspendam por três dias as sessões desta Câmara, e se nomeie uma
deputação para dar os pêsames a Sua Majestade o imperador."
N.&C.

13 de fevereiro úc 1873,

t. III,

p. 11'1.

Entre os signatários, aparece também o nome do Pe. Camilo
Barreto. Entre os deputados nomeaclos pelo presidente da Câmara para
fazer parte da deputação ao imperador, figuram os Pes. Morais Rego e
Siqueira Mendes.
A princesa Bárbara Amélia de Leuchtenberg, filha de Eugênio de
Bcauharnais, enteado de Napoleão 1 e da princesa Amélia Augusta, nasceu em Munique, a 31-VII-1812. Casou-se cm 1829 com D. Pedro J,
vit'lvo de D. Leopoldina de Habsburgo. Após a abdicação viveu na Europa, entre Lisboa (Paço das Janelas Verdes) e Tegernsee, na Baviera.
Faleceu em Lisboa, a 26 de janeiro ele 1873. D. Pedro II visitou-a em
1871, em sua primeira viagem à Europa. Sua corrcspondl:ncia com o
enteado, que está no Arquivo do :Museu Imperial de Petrópolis, revela
uma ínteligência lúcida e uma alma das mais sensíveis e religiosas.
Teve benéfica influência sobre o marido. Usava o título ele duquesa
de Bragança, imperatriz viúva do Brasil. Sua única filha, a princesa
Maria Amélia, noiva do arquiduque Maximiliano, depois imperador do
México, faleceu tuberculosa na Ilha da Madeira (19).

73/5

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Com os membros da respectiva Comissão, assina projeto de rcso·
lução:
(19) V. MARIA JUNQUEIRA SCHINIDT: A segunda imjJerat1·iz do JJrasil. São
Paulo. ;\frlhoramcntos, 1928; L\'GIA LEMOS TORRF..5: Imperatriz D. Amélia, São
Paulo, 1947.
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É aprovada a postura da Ilma. Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, de 11 de novembro de 1872, proibindo a co·
locação de cartazes ou quaisquer anúncios nas paredes e lllU·
ros dos prédios desta cidade. Os contraventores pagarão a
multa de 20$000.

7 de março de 1873, t. IV, p. 27.
73/6

TOMAS DE MORAIS REGO

Faz vários apartes a um longo discurso de Manuel Francisco Correia,
que se referia à situação lamentável em que se encontravam as igrejas:
"É isto devido ao indiferentismo religioso" [ ... ]

"O Sr. Correia: - [ ... ] a parte da cidade do Rio de Ja.
neiro, modernamente edificada, tem aberto espaço para tudo,
menos para os templos (apoiados) . Passando do Engenho
Velho, entrando no Andaraí, subindo à Tijuca, vêem-se magníficos edifícios oferecendo excelentes cômodos para os que
os habitam, mas procura-se em vão o que é destinado à adoração do Criador.
"O Sr. Morais Reg 0: - Grandes palácios se levantam,
mas não se erige nem um templo."
1

19 de março de 1873,
73/7

t.

IV, p. 106.

TOMAS DE MORAIS REGO

Continua a apartear o discurso do mesmo deputado, que respon.
sabiliza pela situação a intolerância de certos bispos:
"O Sr. Corre<ia: [ ... J É um erro funesto querer levar ao
extremo a separação. N4o pode caminhar bem o prelado pela
trilha que lhe marcam as letras santas, quanúo não concentra
seus esforços para que não afroxem a união e harmonia de
todos os filhos da Igreja, e levanta questões intempestivas
(muitos apoiados) .
"O Sr. Morais Rego: - Não apoiado; os bispos do Brasil
procedem ao contrário (trocam muitos apartes) .
"O Sr. Correia: - O desempenho da missão episcopal
exige a mais consumada. prudência, de que têm dado exu.
berantes provas os veneráveis prelados a quem me referi (apoiados). Suas ovelhas desejam tê-los a seu lado para lhes mostrarem o caminho da salvação.
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"O Sr. Morais Rego: - O bem e a salvação dos seus diocesanos desejam, mais que ninguém, todos os nossos bispos.
"O Sr. Correia: - Outra maneira de apreciar aquela au.
gusta missão leva alguns bispos, ali;ís ilustrados e zelosos, e a
cujas intenções se deve o maior acatamento, a adotar providências que contribuem para pôr em agitação a sociedade[ ... ]
"O Sr. Morais Rego: - Os bispos executam as leis da
Igreja, e não podem ser acusados pelo cumprimento desse
dever; eles nem de leve concorrem para a perturbação do
socego (sic.) e tranqüilidade pública.
"O Sr. Correia: - Podendo este procedimento produzir
efeitos perniciosos.
"O Sr. Morais Rego: - Esteja tranqüilo que pelos bispos
nenhum mal virá ao país.
"O Sr. Escragnolle Taunay: - Semelhante procedimento
pode perturbar a ordem pública.
"O Sr. Correia: - Há uma instituição, inteiramente inQ..
fensiva, se não útil, consentida pelos poderes do Estado, aten·
to o seu fim beneficente, a maçonaria; e entretanto alguns
bispos adotam, não j<'t contra a corporação, mas contra seus
membros, medidas de rigor!"
Era evidente, a esta altura do discurso. que Manuel Francisco Correia
se referia ao novo bispo de Olinda e Recife, D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira. De fato, continua o debate:

"O Sr. Correia: - [ ... ] Querer que membros das confrarias denunciem seus irmãos, querer obrigá-los a que sejam
eles os que os expilam <las mesmas confrarias, é levar a exi·
gência muito além do razoáYe! (af1oiados).
"O Sr. Escragnolle Taunay: - É uma <1uestão perigosa.
"O Sr. lvlorais Rego: - Não há tal, confiem em Deus e
no Governo do país. A Igreja e o Estado são verdadeiras ga·
rantias da ordem e da paz. Confiemos, seremos salvos.
"O Sr. Correia: - E por que as irmandades ou confrarias
se recusaram a expulsar de seu grêmio os membros que não
queriam abjurar a maçonaria, lançou-se sobre elas pena de
interdito.
"Nem tod'os os seus membros são maçons: entretanto toda
a confraria ficou sujeita à pena! (trocam-se apartes).
"Onde foi que a Igreja estabeleceu que se punissem os
inocentes? (aj1oiados). Pois porque o bispo sabe que existem
em uma irmandade ou confraria maçons que ele reputa cu].
pados, deve por isso punir a corporação inteira?
"O Sr. Morais Rego: - É um direito cio bispo punir o
culpado. Não é possível que o bispo puna os inocentes.

lo<J

"O Sr. Correia: - Mas puniu. E porventura pode ser
o uso conveniente de um direito mandar fechar por tal motivo as portas dos templos? [ ... ]
"O Sr. Corráa: - [, .. ] Por ordem do R.evmo. bispo de
Pernambuco declarou-se mais, e não pode desconhecer-se que
aqui há perigo, que ficavam privados da sepultura eclesiás.
tica os que deram causa ao interdito das irmandades, isto é,
os que pertenciam ~t sociedade maçônica.
"O Sr. Escragnolle Taunay: - Isto é gravíssimo.
"O Sr. João Mendes: - Porque são rebeldes da Igreja.
"O Sr. Morais Rego: - Esperemos os fatos. Ninguém se
interessa·rá mais pelo bem espiritual dos Pernambucanos do
que o seu ilustre prelado, em cujo saber e virtude devemos
confiar. " [ . .. ]
"O Sr. Correia: - Como cidadão e representante da na·
ção, faço respcitmamente estas observações às autoridades
eclesiásticas para que não tenhamos de presenciar algum conflito, nem de ver mingua·r a consideração e acatamento que
se lhes deve. Desejo evitar o perigo que podem trazer o ex·
cesso de zelo e a intolerância das doutrinas.
"Vozes: - Muito hem!
"0 Sr. },forais Rego: - Mal estaria a Igreja se os bispos
atendessem a essas palavras. Os bispos ensinam e com eles
devemos aprender."

N. &:C.

19 cte março de 1873, t. IV, p. 106-107.

O discurso de i\fanuel Francisco Correia é o primeiro alarme de
séria luta que se travaria entre a Igreja e o Estado e que passaria à
história com o nome de Questão Religiosa. D. Vital fora sagrado bispo
de Olinda no ano anterior, 1872, e, no mesmo ano, publicara sua pri·
meira carta pastoral alertando o seu clero contra a maçonaria, conde.
nada pela Igreja. Ainda em dezembro do mesmo ano, em carta-circular,
ordena às irmandades religiosas que afastem de seu seio os elementos li·
gados à maçonaria. É a esta circular que se refere Manuel Francisco
Correia, que aliás deixa·ra, havia pouces meses, a Pasta dos Estrangeiros.

73/8

.JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Apóia, com apartes vibrantes, o deputado Leandro Bezerra que to.
ma a defesa dos bispos e nominalmente de D. Vital:
"O Sr. Leandro Bezerra: - ( ... ] O poder dos reis e dos
príncipes estaca sempre cm frente de um texto sublime, que
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veio desde S. Pedro e existe até hoje. - Non possurnus
quer aquele império, quer este texto, são eternos, porque
eterna é a Igreja e contra ela não pode prevalecer a força
do mundo e nem do inferno.
"O Sr. Pinto de Campos: - É verdade: é promessa de
Cristo, que se há de cumprir."

A seguir, Leandro Bezerra formula
"solene protesto contra todos que procuram estorvar esses
doutos e virtuosos prelados da senda que lhes traçaram a
Igreja e os santos padres.
"Não admira que entre os perturbadores apareçam aqueles que pertencem ao partido, chamado do movimento - niio
só deste como de todos os países [ ... ]
"O Sr. Pinto de Campos: - Até nisso são inconseqüentes;
querem somente liberdade para si!"
Entra no debate, com veemência, Silveira Martins, aparteando a
seqüência do discurso.
"O Sr. Leandro Bezerra: - [... ] Esses deputados que pre·
gam o liberalismo, permita-se-me dizer, faltam ao juramento
que prestaram de manter, primeiro que tudo, a religião do
Estado, isto é, a católica apostólica romana.
"O Sr. Silveira Martins: - Não há tal, primeiro que
tudo o país não é nenhum convento.
"O Sr. Pinto de Campos: - Primeiro que tudo a religião
católica apostólica romana, e V. Ex.ª sabe que segundo disposição constitucional não se pode ser deputado sem pertencer a esta religião, e de jurar mantê-la.''
Observa, a seguir, Leandro Bezerra, que em diversos países, as ordens do Papa relativas à maçonaria foram obedeci<las pelos fiés, sem
que os governos se intrometessem:

"0 Sr. Pinto de Campos: - Entretamo que no Brasil, ciue
adotou a religião católica, há quem busque perturbar a jurisdição dos prelados." [... ]
"O Sr. Leandro Bezerra: - Eu aqui vivendo, na Rús~ia,
ou na China, na Tun1uía, ou na Africa, para obedecer as constituções e bulas dos pontífices romanos e decisões óos concílios, jamais indagarei se o poder do l~stado mandou ou não
cumpri-los. Os verdadeiros cat<>Iicos assim devem pensar
comigo.
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"O Sr. João Mendes: - Apoiado (há diversos apartes).
"O Sr. Pinto de Campos: - O contrário seria uma verdadeira anomalia; internamente obedeceria o católico as constituições pontifícias e externamente as desobedeceria!"
27 de março de 1873, t. IV, p. 147-152.

N.&C.
Leandro Bezerra informa à Câmara que a questão já se translerira
para a Corte, citando o Jornal de Pernambuco, protestando total obediência ao bispo. Cita as heresias dos dogmas maçônicos. Lê a seguir
trechos de jornais maçônicos, aconselhando a criação de uma Igreja
brasileira, independente de Roma, e curiosamente ridicularizando em
francês a figura de D. Vital "L'évêque de Pernambuco, général en chef
de la guerre de L'Église contre l'humanité brésilienne est un capucin
barbu, beau jeune homme, au tcint brun, apparence vaniteuse, seigneur
àe sa personne, et passioné d'avoir sa photographie reproduite chez tous
lcs photographistes do Rio de Janeiro ele. • . la jJremiere impréssion du
peuple fut de lui arracher la belle barbe noire; et encore nous ne savons
pas ce qu'il en deviendra."
73/9

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Apresenta vários artigos aditivos ao orçamento do Império, solicitando isenção de impostos para as obras d'e iluminação e canalização das
cidades pernambucanas de Goiana e de Vitória, bem como para
"quaisquer monum~ntos, estátuas, lápides comemorativas ou
outros quaisquer objetos de arte, bem como livros e coleções,
importados -por conta direta do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano."
Em outro artigo aditivo, autoriza a verba de mais 50 contos para a
igreja da Penha do Recife.
7 de abril de 1873, t. V, p. 52.
N.&C.

As obras da igreja da Penha absorviam verbas sucessivas. O fato é
justificado pelo deputado Alencar Araripe, que, na sessão de !) de abril,
reft>re-sc às proporções grandiosas da obra que seria a maior igreja que
deve ter o Brasil (Anais, V, 40)
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73/10

ERNESTO CAMILO BARRETO

Com muitos outros deputados, inclusive os Pcs. Morais Rego e Siqueira Mendes, apresenta projeto de resolução sobre os direitos úe importação:
"O imposto sobre equipagem e casco das embarca~·õcs
que saírem dos portos das cidades, capitais das províncias do
Império, na conformidade do art. 698 do regulamento anexo
ao decreto n.° 2.647, de 19 de setembro de 1860, serú integralmente aplicado em favor <los hospitais de Misericúr<lia
das mesmas cidades, que os tiverem, ficando nesta pane alterado o art. M, da lei n.° l. 761, de 28 de junho de 1870.
"Ficam isentos de qualquer imposto de importação os
medicamentos, fazendas e mais objetos que as mesas administrativas dos estabelecimentos de caridade mandarem vir da
Europa para o uso dos mesmos estabelecimentos, fundados nas
cidades capitais do Império; fixando o Governo previamente
a quantidade e quali<lade elos indicados objetos."
17 de abril de 1873, t. V, p. 85.
ERNESTO CAMILO BARRETO
O general Leverger concorreu muito para a tranqüilidade ela capital.
"Eu sou testemunha ocular do grande serviço que pre:>tou indo ocupar o posto que o Sr. Portocarrero aband'onou
ao primeiro g·rito de - aí vêm os paraguaios."
:K. &C.

24 de abril de 1873, t. V, p. 139.

Ap<trte ao Sr. Cardoso Júnior, que elogia a atuação do general
LeYergcr, barão de Melgaço, no Mato Grosso, durante a guerra do Paraguai. Condena o fato ele feitos como esse não terem sido remunerados aintla, como deviam.
7J/l2

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
A Província do Pará é menos considerada hoje yue nos
tempos coloniais.
"É o Pará a única província que nestes 52 anos não tem
sido aumentada em sua representação, yue ainda é a mesma
de 3 representantes, quando i1s Cortes de Lisboa enviou 5."

JJJ

Disserta a seguir sobre as necessidades mais urgentes de sua Província do Paxá:
Construção do altar-mor da catedral, que é incontestavelmente a primeira do Império; conclusão do seminário, que
foi demolido há 12 anos e só se reformou a primeira área;
aumento das côngruas dos cônegos da catedral, dos beneficiados e demais empregados em 503 dos seus vencimentos; aumento do número dos empregados da alfândega; principalmente da classe dos conferentes; construção de uma ponte
na alfândega para embarque e desembarque das mercadorias;
prolongamento do cais da Marinha do Castelo ao Arsenal,
para poder haver fiscalização e evitar o contrabando; construção de uma estrada que comunique a capital do Pará com
a cidade de Bragança, por ser muito arriscada a viagem por
mar.
Chama a atenção da Câmara para os acontecimentos que vêm ocorrendo na alfândega de Cametá. Termina apresentando três emendas
aditivas ao orçamento do Império:
"Depois das palavras - obras públicas -, diga-se: sendo
50:000$ para as pon~es da estrada de Bragança, na Província
do Pará."
"Depois da palavra - obras - diga-se: sendo 16:500$ para
auxiliar a colocação do altar-mor da catedral do Pará, elevando-se para isso a verba respectiva."
"As côngruas e ordenados das dignidades, cônegos, beneficiados e mais emp:regados das catedrais ficam aumentados
com mais cinqüenta por cento, elevando-se a verba respectiva
na razão do aumento."
24 de abril de 1873, t. V, p. 145.
N.&C.
A intervenção contém mui~os dados interessantes sobre a Província
do Pará e seus principais problemas. Refere-se a uma epidemia de febres que já fizera mais de 4.000 vítimas. Insiste na questão da navegação fluvial e volta a defender seu projeto sobre as comunicações entre
o Mato Grosso e Goiás, por oqde escoava a produção de guaraná.
A alfândega de Cametá fora criada pelo Governo, quando franqueara os rios do Pará aos naYios estrangeiros, para que as cidades do
interior fossem visitadas e se estabelecesse uma colTente de comércio
direta com elas. Aconteceu, no entanto, que isto não incentivou o comércio com o exterior e Cametá foi apenas visitada por um navio da
marinha inglesa. Assim, a alfândega de Cametá não tinha o que des-
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pachar, porque todo o comércio era com a capital. Uma alfândega em
Cametá era um luxo de avultada despesa para o Estado. O comércio
reclamou ocntra a existência de tal alfândega e o Governo, achando
ju~ta a reclamação, converteu-a em Mesa de Rendas, que seria regula.
mentada pelo regulamento da coletoria, o que não aconteceu, continuan·
do a trazer problema para o comércio, pois não chegava nau nem canoa
em Cametá, sem que manifestasse na repartição seu carregamento. Tudo
que se comprava na capital tinha de ser despachado na alfândega e todos
os objetos que não estivessem incluídos no manifesto eram considerados
contrabando. Quem chegava a Cametá não podia desembarcar sem que
antes sua embarcação fosse visitada por um funcionário. Tudo isto fez
com que o comércio de Cametá fosse seriamente prejudicado.
73/13

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
"Era um engano em que estávamos eu e V. Ex.ª, supondo
que aquele requerimento estava sujeito à disposição do art.
86 do Regimento, sem atendermos a que ele se referia a objeto
que estava em 3.ª e última discussão, e por conseguinte era
uma exceção estabelecida pelo art. 3.º da reforma de junho
de 1871."

Vota pelo requerimento do Sr. deputado pelo 3.0 distrito do Rio
de Janeiro, por estar de acordo com as disposições do Regimento da
Câmara, e p<>r haver precedentes da Casa.
Considerando-se a população do Pará, vê-se que é de todas as províncias a que está pior representada.
Fala sobre os progressos do Pará nos últimos anos:
"O Pará de 10 anos passados não é o Pará de hoje."
Cita dados estatísticos e fatos diversos para ilustrar o progresso relativo da Província do Pará:
que "tem matriculados em suas escolas 6.814 alunos; entretanto que a Província da Paraíba tem matriculados apenas
3. 285, isto é, menos da metade do que a do Pará, a Província das Alagoas 5.439, o Rio Grande do Norte 2.665, o
Espírito Santo I.472, e a de Sergipe 4.823". [... ]A província conta com 36.174 guardas nacionais qualificados. A renda da província sobe a 5.120.271$888. A arrecadação do açúcar, do algodão e do couro sobe a 1 . 800. 000 arrobas [... ]
"As igarités [ ... ] são pequenas embarcações do porte de
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200 até 2. 000 arrobas feitas com todas as comodidades para
pas.5eios de familias, e com todo o capricho de arte; assim
como as montarias são pequenas canoas de uso comum e necessárias para um país onde por causa dos muitos rios, não
se pode usar de animais para as viagens; mas não pense que
estas são como as canoas da sua província, que são feitas de
um pau cavado, como usam os índios, quando querem atravessar um rio. Essas igarités, botes e montarias, trazem ao
mercado muitos gêneros, conduzem muitas mercadorias, e,
no entanto, não são matriculadas ou despachadas porque não
são empregadas no cmnércio." No porto elo Pará nunca há
menos de 9 ou 1O navios ele carga e descarga.
" [... ] Se o Pará era protegido pelo Governo português
por estar mais perto da vista, e portanto mais perto do coração eu poderia também afirmar que o Pará é hoje desprotegido, porque estando longe da \'Ísta, está longe do coração
do Governo Central."
14 de maio de 1873, t. I, p. 84-89.
N. &:C.

Discussão do requerimento de adiamento do Sr. Cândido Torres
da Cunha do projeto n.0 150, qüe eleva a seis deputados e três senadores a representação da Província do Pará, com as emendas apoiadas.
Na primeira parte de sua fala, o Pe. Siqueira Mendes dirige-se ao presidente, Sr. Araújo Góis. O proj~to será aprovado na sessão do dia 17
(Anais, I, lll).
7S/14

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Isto é uma expressão odiosa de que se serve o nobre
deputado.
"O que é um país católico sem a supremacia do Papa?"

E logo em seguida:
"Posso asseverar a V. Ex.ª sob minha palavra de honra,
que não há um só dos nossos bispos educado no colégio dos
jesuítas. Os nossos bispos, em grande parte, foram educados
no Colégio de S. Suplfcio, onde deixaram grande reputação."
N. &:C.

19 de maio de 1873, t. 1, p. 134.

Aparte ao Sr. Pinheiro Guimarães que dissera: "Eles, os membros
do clero brasileiro, nas contendas públicas, tomaram parte ativa, mas
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combatiam ou pelos princípios liberais ou pelos princípios conservadores, porém combatiam como brasileiros e não como soldados do
papado."
Está em discussão o projeto de resposta à Fala do Trono.
73/15

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Se se prega a incredulidade, não é muito dizer-se que
se está pregando o ultramontanismo."
19 de maio de 1873, t. 1, p. 135-136.

N.&C.

Trata-se ainda de um outro dos muitos apartes com os quais o
Pe. Pinto de Campos intervém no discurso de Francisco Pinheiro Guimarães. Este estreava na Câmarn com fogoso ímpeto em defesa das
teses liberais. Levanta as habituais acusações de intolerância, ultramontanismo e pretensões de infalibilidade e de dominação do mundo por
parte da cúria romana, sob o pontificado do Pio IX.

73/16

TOMAS DE MORAIS REGO

Apesar de doente, julga de seu dever falar sobre a situação de Pernambuco, tanto mais quanto outros padres deputados de maior autoridade ainda não fizeram discurso a respeito:
"Não o fizeram; não o julgarem oportuno; respeito o
sentimento de cada um."
Começa pois levantando
"um solene protesto, como representante da nação e com.o ministro do altar, contra as doutrinas errôneas, e opostas à santa Teligião, pregadas nesta Casa."
Como brasileiro, sacerdote e representante da nação, reafirma a doutrina sobre a qual devem repousar as relações da Igreja e do Estado:
"Não quero para a Igreja o que pertence ao Estado, não
quero pa•ra o Estado o que pertence à Igreja.
Tanto a Igreja como o Estado são duas sociedades livres,
perfeitas e legitimamente constituídas: o fim do Estado é a
felicidade do homem no mundo, pelo seu desenvolvimento
físico, intelectual e moral; o fim da Igreja é prcpar{1-lo para

117

a vida eterna. Sendo, pois, distintos os fins das duas socieciades, diversos também são os meios de que elas dispõem,
e para que aqueles sejam conseguidos, é evidente e necessário que ambas devem ser, e são soberanas e independentes
entre si na esfera de sua ação.
Esta independência, porém, não exclui a harmonia das
duas sociedades; antes é indispensável a união do Estado
com a Igreja, visto que assim de um modo mais completo e
perfeito se auxiliarão seus fins recíprocos.
Desde que a Igreja é uma sociedade perfeita, não pode
deixar de ter certas propriedades inerentes a toda sociedade
bem organizada, e que decorrem de sua soberania; e pois,
entre outras, tem a autoridade que é o poder de fazer leis
sobre sua disciplina, obrigar seus membros a cumpri-las, punindo aqueles que as infringirem."
Tira uma primeira conclusão dessa doutrina:
"A Igreja, como sociedade perfeita que é, tem os poderes
Legislativo, Executivo e Judicial" (apoiados).
Prova longamente essa tese con~ argumentos exegéticos e a comprova
com argumentos tirados da históri.a s.-'1grada e profana, para chegar a
uma segunda conclusão:
"Erradamente andam aqueles que condenam os atos dos
nossos bispos (apoiados e 1llío apoiadas) por falta de jurisdição, quando eles são plenamente independentes no exercício de sua santa missão" (apoiados) .
"Sem bens, sem riqueza e sem fortunas, sem ministros,
sem altares e sem templos poderá existir a Igreja; sem inde.
pendência não é possível . "
"A Igreja não é, como supõem os nobres deputados, uma
sociedade sujeita aos caprichos do Governo civil: ela não é
como outra qualquer sociedade humana, que nasce hoje e
amanhã desaparece, sofrendo mil modificações em sua constituição e em suas leis: - ela não é circunscrita pelos montes, pelos rios e pelos mares: ela tem por limites o mundo
inteiro, é eterna, os seus direitos são imprescritíveis. Os seus
príncipes em conseqüência não podem, no desempenho de
tão santas funções, ser responsabilizados pelo temporal. Serão
impedidos em seu sagTado magistério pela violência e perseguição e nunca pela lei, pela justiça. Se os atos dos bispos
brasileiros, pois, se referem ao governo espiritual da Igreja,
não devem ser tão acremente censurados, como aliás se tem
visto neste Parlamento [... ]"
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Passa a seguir a enfatizar a tese <la necessidade da harmonia entre
Igreja e Estado, defendendo como de instituição divina o regime de
união dos dois poderes, contra a tese da separação. Daí conclui:
"Que os poderes espiritual e temporal, marchando sempre de acordo, e para que o acordo não estremeça um só
momento, devem ser sumamente escrupulosos em qualquer
sentença que tenham de proferir nesta ou naquela questão
que verse sobre objeto de natureza mista.
"Dada a harmonia, como existe entre nós e outras nações católicas, é claro que acerca de tais matérias não poderá
um obrar sem audiência do outro. Assim lhes cumpre proceder, salva a independência de ambos. Só desta forma guardarão a fé, fé tão útil à santa aliança, e poderão operar a
felicidade da sociedade, sem que a invasão e a intolerância
produzam uma revolução em detrimento do Estado e da
Igreja."
Partindo dessa base doutrinal, refere-se aos atentados ocorridos cm
Pernambuco no dia 14 de maio:
"É para lamentar, senhores, semelhante sucesso, que trouxe para todos os brasileiros grande 111;'1goa (apoiados); sou
sobretudo muito livre, e nas palavras que acabei de pronunciar está bem patente o meu pensamento. Quero Iiberciade
tanto para a Igreja como para o Estado; e se for impossível
a harmonia dos dois poderes, se esgotados ficarem todos os
esforços para essa união, que tanto desejo e julgo necessária
ao bem dos povos e estabilidade da sociedade; se o Brasil
tornar-se rebelde à vontade de Deus, eles que se separem: a
desgraça do Estado será iminente; eu a lamentarei sem nada
temer por parte da Igreja, a qual persuade, mas não violenta
as tendências de um povo livre nos desvarios ele sua razi'ío
exaltada.
"O Sr. Silveira Martins: - Graças a Deus que F encontrei um companheiro para o divórcio (risadas) .
"O Sr. Morais Rego: - Falo na impossibilidade de uma
concóvdia franca, sincera e leal, falo na hipótese de um crime de desobediência aos preceitos do Criador. Separem-se,
porque a Igreja, desejando manter, como sempre manteve,
essa harmonia, por força de sua instituição, por amor ;'1 s;dvação do homem, grandeza e prosperidade <las nac;õcs, jamais
nela consentirá sem protesto solene perante o Estado, quando
este tentar invadir as suas atribuições e quiser, em suas leis,
ferir de morte a independência e soberania que por Deus lhe
foi conferida."
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Define sua posição a respeito da tese da separação dos dois poderes:
"Não proponho a separação [ ... ] aceito-a entretanto se,
a pretexto dessa amizade, pretender o Estado abalar a independência: da Igreja; neste caso os poderes públicos, a nação, decretem-na: eu curvar-me-ei its leis_ do meu país, lamentando o seu primeiro passo no caminho do erro e da
perdição. A Igreja h{t de existir sempre, apesar das perseguições que jà tem sofrido, e elas que tenha ainda de sofrer.
Os seus filhos, os ministros do altar, não se confessarão vencidos com o Evangelho e resignadamente prossegui•rão na sua
missão. A espada da Igreja consiste na palavra, com esta
fulmina ela os seus inimigos, descarregando-lhes os golpes das
censuras e mais penas edesi{1sticas (muitos apoiados) .
"Os reis, os príncipes, stwdos à voz de Deus, se conduzam neste mundo como quiserem, e a Igreja cumpra a sua
missão, aquilo que lhe foi determinado pelo Divino Mestre
- Docete 011Pzes gentes. Nada mais lhe resta fazer: ela prossiga, porque nunca será vencida (apoiados) . O governo do
mundo aos reis da terra, o governo da Igreja aos sucessores
dos apóstolos, aos príncipes da mesma Igreja". Esta não receia ser :privada d'os privilégios que lhe gannte o regime de
união, porque foi e11viada para anunciar o evangelho "sem
outra recompensa (l~ie não seja a recompensa [ ... ] .
"O Sr. Silveira Martins: - Pois hoje não estão muito
dispastos ao martirológio."
A história da Igreja confirma que por este caminho chegou à vitória, sem precisar dos poderosos,
e adverte:
"Convençam-se, portanto, os 11obres deputados que julgam de necessidade indeclinúvel a separação da Igreja do
Estado, que eu não Lenho o menor acanhamento de declarai·
perante o mundo inteiro não temê-la, e ainda quando, por
nossa desgraça se realize, estou intimamente convencido de
que a religião católica predominará sempre no Brasil, como
a única verdadeira religião, como a religião de Deus; os seus
sacerdotes, guiados pelos mesmos princípios do amor e caridade, continuarão na sua missão, pregarão as palavras d'o
Evangelho, aquelas que pTegaram os apóstolos, embora se
reproduzam as perseguições dos primeiros tempos (muitos
apoiados).
"O Sr. Escragnolle Ta1111ay: - H<'t de ser a religião da
maioria dos brasileiros.
"O Sr. Morais Rego: - Podem riscar da Constituição
do Império a consagração da religião católica apostólica ro-
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mana como religião do Estado; podem quebrar os laços dessa
harmonia úas duas sociedades, podem fazer tudo, menos arrancar do coração ele muitos brasileiros o sentimento puro
e santo da religião do Crucificado" (apoiados; muito bc111).
O Estado não deve oprimir a Igreja, nem a Igreja eleve
oprimir a sociedade civil.
Defende a liberdade de consciência:
"Aos ministros da Igreja apenas cumpre pregar, e pregar
incessantemente o Evangelho (muitos apoiados). Com ele
espancarão as trevas do erro e melhor converterão os espíritos refratários ao bem. Com a lei do amor e da caridade
tudo se consegue; mas, ante a força, o homem livre irrita-se
e ergue a fronte (apoiados) ; a violência provornrá a violência; a Igreja reagirá contra as invasões do Estado, e o Estado
há de necessariamente reagir contrn a Igreja" (muitas apoia-

dos).

Chega então a uma conseqüência relativa à situação do Brasil em
regime de união entre a Igreja e o Estado:
"P.rudentcs sejam, pois, o poder civil e eclesiástico, nos
países em que é consagrada a religião católica como religião
do Estado; nada se delibere sobre os objetos de natureza mista, sem mútuo acordo e inteligência dos dois poderes.
"Se, por exemplo, para constituir-se urna irmandade, loi
necessária a audiência e o concurso dos poderes civil e eclesiástico, é fora de dúvida que para a sua dissolução, que
afeta simultaneamente o temporal e o espiritual, é preciso
aquele mesmo acordo de ambos os poderes" (11111itos li/miados;
muito bem). [ ... ] "É certo que algumas in\'asõcs têm havido em avisos e decretos, mas são coisas que não abalam verdadeiramente os fundamentos da independência da lg-reja nem
autorizam o dizer-se que o Estado quer oprimi-la. Alegú-lo
seria uma injustiça, como a que se faz à Igreja, <J uando se
afirma que ela tenta usurpar a jurisdição do poder civil."
Afirmando-se um liberal, condena os excessos cometidos contra a
liberdade de imprensa tanto no atentado contra a tipografia do .iornal
A República, quanto no atentado recente contra a tipografia do jornal
A União, consagrado aos interesses da religião cm Pernambuco. Não
pode pois deixar de repudiar as afirmações do nobre deputado pelo Rio
Grande do Sul, aconselhando a suspensão dos bispos. Trava-se então
o debate:
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"O Sr. Morais Rego: - [ ... ] Acredito que S.Ex.ª, ilustrado como é, assim se exprimiu em um momento de entusiasmo
"O Sr. Silveira Martins: - Não senhor; ratifico o que
disse, sem entusiasmo (risadas).
"O Sr. Morais Rego: - [... ] Porque, assim como os príncipes da Igreja não podem suspender os reis, assim também
os reis não podem suspender os bispas (reclamações) .
"Não é questão de Papa, é de direito natural e social.
Os nobres deputados entendem que o Estado deve ser livre,
como negam a liberdade da Igreja, sociedade melhor constituída ainda:
"O Sr. Silveira Martins: - Os bispos são empregados pú·
blicos.
"O Sr. Morais Rego: - O Governo poderá, e isto injustamente, negar aos bispos o pagamento das côngruas, mas
não lhe é dado ir além.
"O Sr. Sifoeira MaTtins: - Pode mandar processá-los pelo Supremo Tribunal de Justiça; e quando sejam condenados,
enviá-los para a Casa de Correção (hilaridade).
"O Sr. Camilo Ban·eto: - Quid inde? S. Pedro, ainda
lançado no cárcere Mamertino, não deixa de ser o chefe da
Igreja católica.
"O Sr. Morais Rego: - O nobre deputado insiste na
opinião de que o bispo podia ser suspenso, processado e condenado?
"O Sr. Silveira Martins: - E encarcerado."

u· .. ]

Reconhece o direito do Governo de agir contra um bispo que "houvesse cometido na ordem social qualquer atentado'', mas nega ao Governo qualquer direito de agir contra um bispo no exercício de sua
jurisdição espiritual:
O Governo devia meditar muito na decisão dessa questão
melindrosa, porque ela afeta os direitos do episcopado com
relação a uma grande associação tolerada no país pelo poder
público. Cumpria, pois ao Governo, que queria respeitar as
leis da Igreja e a exist~ncia dessa sociedade, estudá-la com
toda a reflexão, e foi o que fez quando cometeu-a à sabedoria do Conselho <le Estado.
"O Sr. Leandro Bezerra: - Creio que o nobre deputado
não nega que a associação a que se refere está condenada
pela Igreja" (apoiados, não apoiados).
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O aparte leva o debate para o centro da questão. Reconhece que
a maçonaria é condenada pela Igreja, mas obseTVa que a aplicação desta
lei da Igreja,
"entre nós, requer a maior prudência possível em face da
Constituição política do Império. Seja ela cumprida sem ofensa das nossas instituições, sem que sejam excitados os fmimos
e a opinião publica. O acordo dos dois poderes resolverá
com vantagem para os brasileiros essa questão. Assim exigem
as relações amigáveis entre a Igreja e o Estado que têm sido
sustentadas da mais remota antiguidade até o presente, com
tanto proveito e utilidade para o sacerdócio e o Império. Se
por este meio nada se conseguir, o que duvido, como padre
então direi: Oportet obedire magis Deo quam hominibus.
"Como cidadão brasileiro, lamento profundamente os
últimos atos acontecidos em Pernambuco com relação à m::içonaria e a suspensão de um sacerdote que goza de bom nome
no país; não me conservarei em silêncio diante de fatos dessa
ordem; obedecendo, entretanto, à sentença do superior cclesi{1stico: - Sententia Pastore sive justa, sive injusta timenr/a
est. Prefiro sobretudo as posições definidas."
Refere-se então aos acontecimentos ocorridos em Pernambuco:
Houve à tarde daquele dia uma manifestação pública de
solidariedade ao Rcvm. 0 • Deão, suspenso pelo bispo. O ato
em si não pode a jJriori ser entendido como urna desconsideração ao prelado, bispo de Olinda e Recife. Aliús, estou
convencido de que o Deão, se soubesse previamente da manifestação, certamente a teria desaconselhado. ;\ noite do mesmo ~fia, deu-se o ataque à casa dos jesuítas. Não acredito
que o ataque tenha sido premeditado. Nos discursos feitos
durante o comício, nenhuma referência foi feita aos jesuítas;
"Mas conceda-se, por hipótese, que esse fato criminoso foi
conseqüência do ajuntamento; conceda-se mais que o motivo
do ajuntamento foram os atos do bispo de Pernambuco com
relação à maçonaria e suspensão do padre; chocaram-se os interesses do momento, e a verdade é que um grupo alucinado
atacou o colégio dos jesuítas.
"Senhores, aqui é que todos nós elevemos levantar-nos como um só homem, como urna só voz, para estigmatizar semelhante procedimento; pois que, por maior que fosse a imlignação de que se achassem possuídos esses indivíduos, nada os
autorizava a invadir a propriedade alheia, violar o asilo do
cidadão, desbaratar a sua casa e ofender até g-ravementc a
pessoa de alguns sacerdotes (apoiados) .
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"O Sr. Gusmão Lobo: - Sim senhor, mas não se faça
<listo responsável a população de Pernambuco; foi um grupo.
"O Sr. Morais Rego: - Sr. presidente, ainda que este
fato se desse com um judeu, com um protestante, com o maior
inimigo, enfim, da religião católica apostólica romana, eu
diria, como agora o digo, que deviam ser punidos, e punidos
severamente, os seus autores, porque todo o cidadão tem o
direito de ser garantido em sua pessoa, em sua propriedade
(apoiados). Vê, pois, o nobre deputado pelo Rio Grande
do Sul que eu quero sejam respeitados tanto os padres como
quero plena segurança pública e individual.
"O Sr. Sit-ueira Mr1rtins: - O jesuitismo está banido do
Império.
"O Sr. Morais Rego: - O que não posso consentir é que
se diga que esses padres, por serem jesuítas, perderam todo
o direito de defesa e proteção devido a to<lo o homem naquilo que tem de mais caro - sua propriedade, seus altares,
sua vida'! (apoiados; muito bem).
"O Sr. Silveira Martins: - Ninguém disse isso. O je~uíta
como homem não está banido do Império; mas a associação
o está.
"O Sr. Morais Rego: - Não pode, portanto, esta augusta
Câmara ignorar mais que se cometera um grande crime, crime
tanto mais horroroso quando fora contra o lar doméstico, templo e pessoa de ungidos do Senhor (ajJOiados) .
"Peço. em nome das nossas leis e da justiça, exijo do
Governo do país providências enérgicas para a punição de
tão enormes atentados, que envergonham o Brasil perante o
mundo civilizado."
Não pode crer que alguns poucos padres jesuítas sejam capazes de
perverter uma cidade tão il ustt·<tda como o Recife. No seu colégio, os
jesuítas recebem os alunos que lhes são espontaneamente confiados pelos
pais. Não pode portanto acompanhar o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul nas violentas diatribes que lançou contra os jesuítas:
"É sem dúvida o nobre deputado demasiadamente lllJUSto nesta apreciação. Houve, na verdade, na corporação alguns
jesuítas que abusaram. de sua missão sagrada, como disse o
nobre deputado. Mas S. Ex.ª de um fato particular não p0<lc servir-se para provar que o fim da instituição da Companhia de Jesus é prejudicial it sociedade.
"O Sr. Silveira Martins: - Eu fiz o argumento inverso,
disse que havia homens distintos nessa companhia, mas que
ela é que ei-a perniciosa.
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"O Sr. Morais Rego: - Notou o nobre deputado falta!!
de um ou outro padre jesuíta [ ... J
"O Sr. Silveira Martins: - Da instituição.
"O Sr. Morais Rego: - [ ... ] Não se lembrou, porém, de
tantos e tão importantes serviços que esses apóstolos da educação, esses padres, que só tinham por divisa amar a Deus
e ao próximo, outrora prestaram a todos os países e principalmente ao Brasil, em cujas capitais o que ainda perdura
é obra de seu gênio criador; ao Brasil em cujos sertões plan·
taram a árvore da civilização, até à custa <lo ma.is edificante
martírio (apoiados) .
"O Sr. Silveira Martins: - E ao Paraguai também, não se
esqueça disso!
"O Sr. Moraiis Rego: - Uma má úrvore não daria tão
bons frutos. Uma instituição perniciosa, como considera o
nobre deputado, não produziria tão prestimosos sacerdotes,
em tudo dedicacfos à causa da humanidade."
Provocado por outro aparte de Silveira Martins, defende a tese de
que a supressão da Companhia de Jesus foi imposta a Clemente XIV
pelos reis católicos e repele, citando D'Alemhert, a acusação de que
esse Papa teria sido envenenado pelos jesuítas. Resumindo sua posição
sobre as relações entre a Igreja e o Estado, e:;tende-se cm inflamada
peroração:
A Igreja é eterna, resistirá a todos os ataques da impiedade; concluindo: "sou sacerdote brasileiro, confio tudo na
sabedoria e religiosidade do monarca, que felizmente dirige
os destinos deste país; ele é também cristão católico e defenderá sempre a religião elo Crucificado, sem querer ser
pontífice para merecer a mesma glória que coube a Constantino, a Marciano e a Teodósio.
Vivo, finalmente, Sr. presidente, no Brasil e não temo
do nosso pio monarca o Sr. D. Pedro H contra a Igreja católica apostólica romana os mesmos atentados de que foi
vítima na Inglaterra sob o calamitoso reinado de Henrique
VIII" (muito bem; muito bem).
24 de maio de 1873, t. I, p. 2'17-251.
N.&C.

O discurso é dirigido claramente contra Silveira Martins. A <pies·
tão fora levantada na sessão anterior por Leandro Bezerra. Alarma elo
pelas notícias dos jornais sobre os atentados ocorridos no Recife pech:
explicações ao Governo. Duarte t.fe Azevedo, ministro da Justiça. d;í
algumas explicações, no sentido de explicar os fatos como uma explu:;ão
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inconsidcrada de pa1xocs. Silveira Martins pronuncia então um discurso, qm: não consta dos Anais. Pelas referências do Pe. Morais Rego,
o deputadú gaúcho acusava a intolerância do bispo como responsável
pelos atentados e a influência dos jesuítas como responsável pela int0lerância do bispo. O discurso do Pe. Morais Rego consta cfe duas partes: uma doutrinal e outra histórica. Na primeira parte, defende o regime de união entre a Igreja e o Estado, mas já com uma ligeira
"nuance": A Igreja deseja a união, mas se partir do Estado a iniciativa
da separação, ela, a Igreja, tem coragem bastante para subsistir, mesmo
privada de seus privilégios. Silveira Martins defendia com veemência a
tese da separação, que seria adotada pela República, aliás com vantagem
para a Igreja, mais livre e mais evangélica. O trecho é uma síntese surpreendentemente lúcida da doutrina que se consolidava enu·e os canonistas sobre as relações entre a Igreja e o Estado. Toda ela se fundava
na categoria da sociedade perfeita, como aquela que possui fins autônomos e direito aos meios necessários para realizá-los.
O Pe. Morais Rego busca nesta doutrina a justificação para o modelo adotado no Brasil imperial da união entre a Igreja e o Estado.
Toda essa doutrina, como o modelo nela inspirado, não resistiria
ao impacto da laicização da cultura e da secularização. Como sociedade
perfeita, a Igreja se atribuía o direito a meios que o Estado laico se
recusaria a conceder-lhe. A R,epública iria adotar o modelo da separação entre a Igreja e o Estado. Hoje, após o Vaticano II, a Igreja se
inspira sempre mais na idéia de serviço, do que na pretensão de poder
ou de soberania.
Logo a seguir à intervençiio do Pe. Morais Rego, acende-se o debate em torno do tema da maçonaria_ Alencar Araripe defende a maçonaria e censura a atitude do bispo, defendido com denodo por Leandro
BezeITa. O deputado Silveira Martins apresentava também requerimento pedindo informações sobre os acontecimentos de Pernambuco. O requerimento é rejeitado na sess~jo de 26 de maio (Anais, I, 169).
A parte histórica da intervenção relata fragmentariamente os acontecimentos ocorridos em Pernambuco.
A melhor síntese da cham;ida Questão Religiosa é escrita pelo próprio D. Vital, para ser presenie ao Papa, em Roma, a 18 de dezembro
de 1875. Está traduzida do francês e publicada cm português (19).
Após vários desafios à autoridade do bispo, os maçons publicaram
em seus jornais a lista dos membros, das irmandades, inclusive das mesas
diretoras, que eram pedreiros-livres. Na maior parte dominavam as diretorias. Dos sacerdotes que eram maçons, obteve D. Vital abjuração,
salvo dois, que foram suspensos de ordens, inclusive o Deão Faria. Quanto às irmandades, duas obedeceram à ordem de elemínar os maçons.
Após três admoestações canônicas, D. Vital lançou o interdito às con(19) ANTôNIO MANUEL DOS REIS: O bis/Jo de Olinda fJCrante a história.
Rio ele Janeiro, 1878, 728.
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frarias, somente quanto à parte espiritual da ação delas. Obtida a aprovação do Sumo Pontífice pelo breve Quanquam dolores (29-V-1873),
~stendeu a interdição às ordens terceiras.
Mutatis Mutandis, o bispo do Pará, D. Antônio de Macedo Costa,
'lgia em sua diocese no mesmo sentido.
O ambiente das cidades se tornou extremamente agitado. Nesse
ano de 1873, mandou a maçonaria iluminar as lojas e casas dos maçons
para comemorar o centenário da extinção da Companhia de Jesus. Em
14 de maio, após um comício violento, o povo, conduzido por maçons,
invadiu a igreja dos jesuítas, ainda ornamentada para as comemorações
::lo mês de Maria, destruiu o púlpito, o confessionário, os painéis, as
~5tátuas. Penetrando no interior da casa, dispersaram os alunos, agretliram os padres e apunhalaram um religioso enfermo. Em seguida,
empastelaram o jornal A União, orientado pelos padres. Ameaçaram atacar o palácio episcopal e o colégio das Dorotéias. Só então interveio
a polícia.
O bispo foi então processado por ter publicado o breve Quanquam
dolOTes que não fora placitado.
O presidente da província, barão de Lucena, impressionado com a
:t.tmosfera carregada, e querendo satisfazer à pressão maçônica, expulsou
de Pernambuco os jesuítas portugueses. Em mensagem à Assembléia
provincial, justifica seu ato: "Convencendo-me de que os padres jesuítas
fomentavam a questão religiosa e não eram estranhos aos movimentos
que agitavam essa província e a da Paraíba, resolvi, em observância às
leis e em virtude da ordem do Governo imperial, mandar pôr em custódia os ditos padres que fossem estrangeiros, a fim de serem, como foram,
deportados (2º). Foram sete os religiosos deportados, esclarece um consciencioso estudo, e não uma expulsão geral dos jesuítas, como dizem
erroneamente certos autores (21 ) • O governador do bispado, Camelo de
Andrade, protestou contra "a iníqua espulsão dos jesuítas".

73/17

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Faz vários apartes a um longo discurso de José de Alencar, o qual,
para enviar um requerimento à Mesa, permite-se uma digressão introdutória, abordando a questão religiosa, que continuava a agitar a opinião pública. Alencar, declarando não ser maçom, desenvolve a tese <la
ilegalidade da maçonaria como sociedade secreta, podendo vir a constituir uma ameaça para a Igreja e o Estado:
-(20) ANTôNIO CARLOS VILAÇA: História da Questão Religiosa no Brasil. Rio,
Alves, 1974, 49.
D. VITAL: A maçonaria e os jesuítas: Pastoral de 28-III-1875. Em A.M. REIS:
OjJ. cit. p. 566.
(21) RIOLANDO AZZI: D. Pedro Jl perante os institutos religiosos do Bra.1il.
Rcv. do I.H.G.B. Vol. 316 - jul-set. 1977, 143.
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"O Sr. Eufrásio CMreia: - Ela tem sido o alvo do jesuitismo.
"O Sr. Pi nto de Campos: - Pobres jesuítas [ ... ]"
0

O aparte leva o orador a se estender numa brilhante defesa da
Companhia de Jesus, inclusive de sua obra tão combatida das reduções
do11 guaranis. Refere-se depois Alenca-r ao regime de separação entre a
Igreja e o Estado, ao qual chama de "ateísmo nacional".
"O Sr. Pinto de Campois: - Apoiado. É a verdadeira
frase." [ ... ]
"O Sr. josé de Alencar: - [ ... ] Não careço de mostrar
essa conveniência; em minha opinião a Igreja é uma instituição nacional, como outras que são essenciais ao fim social.
"O Sr. Pinto de Campos: - De jure constituto.
"O Sr. f osd de Alencar: - Ainda de jure coni9tituendo.
Caso se tratasse de votar uma Constituição, eu sustentaria
a necessidade de inscrever, corno um de seus princípios fundamentais, a religião do Estado, instituição nacional, indispensável à felicidade do povo" (ajJoiados) .
"O Sr. Pinto de Campos: - Cícero, nas leis da República, admitiu a re,ligião como base da sociedade."

Prosseguindo seu discursq, Alencar sustenta a opinião de que a
Igreja cometeu um erro:
"A .Igreja de Roma entendeu que não bastava que a
Igreja fosse universal, que era mister que ela fosse una.
"Eis aí o erro.
"O Sr. Pinto de Cfünpos: - Neste ponto não estamos de
acordo.
"O Sr. .f osé de Alencar: - A Igreja deve ter a unidade
que resulta da convergência das forças: mas nunca a unidade
que absorve, esteril\za e mata (apoiados) .
"O catolicismo não pode existir senão como uma grande confederação d;+s Igrejas nacionais.
"O Sr. Pinto l(e Campos: - Sempre sujeita a um centro
comu1n."
28 de maio de 1873, t. 1, p. 183-191.

N.&C.
José de Alencar entra no debate sobre a questão religiosa provocado
por uma censura da imprensa local estranhando que os conservadores
mantinham silêncio a respeito do assunto. Entretanto, o requerimento
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que envia à Mesa, e será encaminhado às Comissões de Constituição e
Negócios Eclesiásticos, oferecia ao Governo uma arma contra o bispo de
Olind'a.
"Art. 1. 0 Os decretos do Concílio Tridentino, que dispõem sobre
artigos de fé, vigoram no Brasil independentes de lei.
"Art. 2.0 Quanto à disciplina e costumes, somente será obrigatório o que obtiver beneplácito do Governo, a requerimento da maioria
dos bispos, reunidos em sínodo". Sua defesa dos jesuítas é uma página
antológica pouco conhecida, enfrentando inclusive a autoridade de Pascal nas suas Cartas Provinciais. A exigência do beneplácito viria a situar-se no centro da questão.

73/18

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
"É nulo, pela cladestinidade, é impedimento dirimente
do matrimônio. Antes do concílio pode apresentar quantos
fatos quiser: até aí eram válidos; depois, não, pela clandestinidade_"

N.&C.

28 ele maio de 1873, t. 1, P- 190.

Aparte ao mesmo discurso de José de Alencar_
Refere-se ao casamento nas condições citadas pelo Sr. José ele Alencar: "porque hoje um casamento feito à porta da igreja, perante duas
testemunhas, sem intervenção do magistrado, não pode ser provado com
a autenticidade precisa."
A questão do matrimônio clandestino tinha sido tratada no Concílio de Trento. É a esse concílio que se refere o Pe. Siqueira Mendes,
e não ao Concílio Vaticano 1, que terminara três anos antes.

73/19

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Limite-se ao fato. Para que esta generalização?

N.&C.

30 de maio de 1873, t. 1, p. 213.

O deputado pelo Rio de Janeiro, membro da oposição liberal, Pinheiro Guimarães, obtivera urgência para pedir informações ao Governo sobre as providênci:ls relativas ao atentado ocorrido no Colégio da
Imaculad'a Conceição do Rio de Janeiro e relatado pelo jornal do Comercio. Um oficial de Marinha confiara a educação de sua filha ao
colégio. Voltando de uma viagem, vem a saber que ela desejava entrar
na congregação. Leva o caso à superiora pedindo sua intervenção: "Ima-
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gine V. Ex.ª como ficaria esse pai; mais tarde, procurando sua filha,
foi-lhe dito friamente que professara, contra a sua vontade; e o que é
mais, que fora enviada para terra estrangeira!
"Creio que se lhe caísse um raio aos pés, o desgraçado não ficaria
mais dolorosamente preso.
"Requereu providências; mas até hoje essas providências não têm
tido o menor resultado e segundo consta pelas publicações feitas, a irmã
superiora tem se colocado acima da lei, não querendo comparecer para
dar informações perante a autoridade policial". Partindo do fato, Pinheiro Guimarães se refere à população, assustada com esses atos de
prepotência, "que constantemente estão praticando aqueles que se revestem com o manto da religião, da caridade por excelência". Aqui entra
o aparte. Tratava-se da filha ele Joaquim Francisco da Costa. O ministro
do Império, Correia de Oliveira, passa a dar as informa-ções solicitadas.
73/20

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Continua a apartear o discurso de Pinheiro Guimarães, que passava
a referir-se ao desenrolar dos acontecimentos em Pernambuco, onde cidadãos ordeiros eram "ameaçados pela intolerância e violência do Sr.
bispo de Pernambuco" .

"O Sr. Pinto de Campas: - Ohl Aí vem o bispo.
"O Sr. Pinheiro Guimarães: - É a base da questão [ ... ]
"O Sr. Pinto de Campos: - Qual base! Desde o princípio
que esta questão tem tomado caráter político" (apoiados e
outros apartes).
Pinheiro Guimarães continua lendo textos do Diário de Pernambuco. Intervém de novo o Pe. Pinto de Campos:
"Entretanto está aqui um manifesto liberal dizendo maldito aquele qtte depuser as armas! - Se quem se pronuncia desta maneira não é anarquista, não sei o que é."
Termina o orador pedindo a intervenção da Câmara, que não pode
deixar de protestar
"se acaso [... ] não quiser abdicar completamente dos seus
direi tos e deveres .
"O Sr. Silveira Martins: - Abdica.
"O Sr. Pinto de Campos: - Se houver anarquia, ela mantém-se no seu posto. "
30 de maio de 1873, t. I, p. 212-215.
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N.&C.
Pinheiro Guimarães referia-se aos fatos ocorridos a 16 do mesmo
mês em Pernambuco. Após o atentado ao Colégio dos Jesuítas, no dia
14, mais de 5. 000 pessoas se tinham reunido pacificamente para deliberar sobre a atitude a tomar, diante da posição do bispo. A multidão
fora dispersada a golpes de espada pela polícia comandada pelo comandante de armas.
O Sr. Pinto de Campos: - "Este não é sujeito, porque é liberal!".
Do texto do discurso e dos apartes, percebe-se que a questão começava
a ter implicações políticas. Os liberais, sob a liderança de Silveira Martins, pareciam pressentir a possibilidade de transformar o episódio numa
investida ao Gabinete conservador.
73/21

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"O frade é tão bom soldado como outro qualquer cida.
dão, mas soldado da milícia celeste. "
"As instituições fundamentais da Igreja não serão nunca
anaa-ônicas e nem contrárias à verdadeira liberdade."
30 de maio de 1873, t. I, p. 217.

N.&C.
Refuta a José de Alencar que dissera: "não concedo que um CÍ·
dadão tenha a faculdade de seqüestrar-se do Estado e sob o hábito de
frade, eximir-se ao serviço militar e a todos os ônus públicos". Curiosamente, José de Alencar, conservador, mesmo julgando a vida monástica
um anacronismo, atacava de fato Silveira Martins, que, liberal, se opunha à liberdade de ingressar na vida religiosa.
73/22

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Defende os jesuítas
[ ... ] "isto é uma exageração que tem em si a resposta;
uma companhia benemérita para toda a humanidade."
"Leia o visconde de S. Leopoldo e verá o que os jesuítas
fizeram na América do Sul."
30 de maio de 1873, t. 1, p. 224.
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N.&C.
Apartes ao Sr. Pinheiro Guimarães, que ataca a Companhia de Jesus,
dizendo entre outras coisas: "[ ...] foi matando a livre arbítrio, transformando os seus sectários em instrumentos cegos, os devotos em batalhões disciplinados, sem idéia nem vontade própria, que ela [a companhia] chegou a ser potência capaz de assustar as testas coroadas, quando
estas estavam aliás no auge do seu poder" . O mesmo Pe. Pinto de
Campos defendera antes em aparte os jesuítas acusados por Alencar Araripe de pretenderem a dominação política. Pinheiro Guimarães, con·
testado sempre pelo Pe. Pinto de Campos, levanta todas as clássicas
acusações contra a Companhia de Jesus, que o mesmo padre rejeita
como anacrônicas e já refutadas. O visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, além dos Anais da Capitania de São Pedro,
escrevera uma História Nova e completa da América. Lisboa, 1800. É a
esta obra que alude o Pe. Pinto de Campos.

73/23

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Explica o silêncio que guai;dou até agora a respeito da questão religiosa. O tema é incandescente e não queria contribuir para exacerbar
mais as paixões. Além disso, nptava que o Governo, apesar de provo·
cado pelos adversários do Gabir,tete, estava procurando conduzir a questão com prudência, em vista de uma solução pacífica e digna de um
Governo cheio de patriotismo e de sentimentos católicos. Era necessário
pois deixar-lhe liberdade de aç;ão. Os acontecimentos porém se precipitaram a ponto de não poder \nais calar-se sem que seu silêncio venha
a ser mal interpretado. Para expressar sua opinião a 1·espeito, julga
necessário historiar a questão.
Quando chegaram as prime~ras notícias a respeito dos atos do bispo
de Olinda contra as irmandades, externou sua opinião: em tese, o bispo
tem autoridade sobre os assuntos atinentes ao culto público; porém nem
sempre podia concordar com o modo pelo qual na prática essa autoridade era exercida. Na sua opiQião, o procedimento do bispo devia ser:
Depois de constatar que as irmandades se desviavam do
seu objetivo, devia dirigir-se "ao poder civil, visto como essas
confrarias são matéria mista, representando contra os inconvenientes da sua continuação como corporações, em face dos
motivos que me parecessem procedentes. Creio que seria isso
o mais i·egular, visto que, tendo os dois poderes concorrido
para a fundação dessas irmandades, dando-lhes existência canônica e civil, é evidente que não podem ser dissolvidas sem
o concurso de ambos (apoiados).
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"Estou convencido, intimamente convencido, de que, se
o respeitável bispo de Pernambuco houvesse recorrido ao Governo imperial, como aconselhava a prudência, tão própria
da Igreja, ponderando-lhe as boas razões que indicassem a
conveniência de dissolver, ou modificar os compromissos das
elitas irmandades, havia de encontrar todo o apoio no mesmo
Governo, e a questão teria sido resolvida sem estrépito, nem
abalo."
Infelizmente o bispo não agiu assim. Respeita suas intenções inspiradas no seu zelo e amor pelos diocesanos, mas como .homem está sujeito
a enganos. Se os apóstolos Pedro e Paulo recomendavam a obediência
aos príncipes pagãos,
"por força d'e razão estes preceitos se tornam mais obrigatórios
para com os príncipes cristãos (apoiados). No sacerdócio
não há ninguém, por mais elevado em hierarquia, que nas
coisas temporais não seja súdito do Estado, os bispos, como
os simples sacerdotes, são súditos do Estado; como também
no espiritual os reis são súditos da Igreja. E que mais glorioso para um príncipe cristão, diz Santo Ambrôsio, do que
proclamar-se súdito da Igreja?"! (apoiados).
Por outro lado, deve desaprovar terminantemente a atitude de rebel.ião das irmandades contra o bispo:
Se [ ... ] entendo que o respeitável bispo de Pernambuco,
por bem da paz e da harmonia, devia ter previamente procurado o concurso do Governo na solução de um negócio
em que este é parte, entendo também que as confrarias se
excederam em suas respostas, arvorando-se até em supremas
diretoras espirituais da diocese!" (apoiados) .
Refere-se depois à questão do breve pontifício. Não vê motivos de
tanta indignação por parte de alguns deputados:
"Breves de igual teor, e alguns até contendo matéria mais
grave, hão sido publicados no Brasil sem o placet, e contra
essa puhlic:ação nunca se reclamou. Entendo, porém, em face do melindre das atuais circunstâncias, que o breve devia
ser publicado depois da terminação do conflito que ora preocupa a atenção pública (apoiados). Seria isso mais prudente."
Insinuam esses deputados que o Papa tenha provocado a luta
e animado o bispo a prossegui-Ia. É uma suposição gratuita:
"Leia-se o breve sem prevenção, e ver-se-á que o Santo Padre
limitou-se a responder à exposição que lhe foi feita pelo
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Sr. bispo de Pernambuco, e na qual não podia deixar de
acreditar. "
Onde, pois, o grande escândalo na matéria do breve? Será
em dizer que os bispos dissolvam as confrarias refratárias?
É predso que se saiba que o Santo Pad're fala em tese geral,
pois que ele não conhece as leis peculiares do Brasil (oh!)
com relação à organização das confrarias, e nem tem obrigação de conhecê-las; até porque lhe seria impossível poder
conhecer a legislação especial de todos os países cristãos.
Como em Roma, Sr. presidente, as confrarias são de índole exclusivamente religiosa isto é, sem a mistura do elemento
civil ou temporal nos compromissos; o Papa supõe que no
Brasil as coisas são do mesmo modo; e desde que Sua Santidade considera as confrarias puramente espirituais, está no
seu pleno direito mandando dissolvê-las, se se provar que não
correspondem às condições do seu instituto". Por que, pois,
chegar-se ao exagero de se pretender exigir a retirada d'o
núncio apostólico dessa Corte?
Depois de citar Lamartine alertando para o poder espiritual da Igreja sobre as consciências, observa:
"Não nos iludanws, repito; este país é eminentemente
católico, e veria com profundo desagrado qualquer rompimento injusto com a corte de Roma (apoiados) . Não permita Deus que o nosso povo se persuada de que os seus legisladores procuram enfraquecer no espírito dele crenças que
receberam de seus pai&. Se o nosso povo não tem a conveniente ilustração religiosa por falta de acurado ensino, nem por
isto deixa de manifestar grande instinto religioso nesse mesmo
sentimento vago, indefinível, confuso que o anima". O Papa
não é um soberano estrangeiro, como disse o nobre deputado
pelo Rio Grande do Sul, usando a expressão de Voltaire:
"O Papa não é soberano, senão das almas (oh!). Nesse sentido é ele legítimo soberano da cristandade (apoiados) ; e
se como soberano temporal de Roma quisesse praticar atos
de juridição civil no Brasil em contravenção às nossas leis,
esteja certo nobre deputado de que, no cumprimento dos deveres de bom cidadão, não iria além de mim; pois saberia
ser fiel ao juramento que prestei, de defender as nossas instituições."
Está convencido de que os bispos brasileiros pensam da mesma
maneira e ensinam a obediêncici. à lei, não só com palavras mas com
exemplos. Julga pois desnecessário o requerimento do nobre deputado,
exigindo o afastamento do núncio apostólico:
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É um alto funcionário, "que se recomenda pela prudência e critério, qualidades que o têm tornado digno da estima
dos brasileiros [ ... ].
"O Sr. Correia e outros: - Apoiado.
"O Sr. Pinto de Campos: - [... ] Nem tem a menor
ingerência no regime interno das dioceses; a sua missão é
outra. Nada, pois, autoriza o extremo alvitre lembrado pelo
nobre deputado. De Roma não virá a perturbação. Os bispos, não cessarei de repetir, serão os primeiros intermediários
da paz e da concórdia entre a Santa Sé e o Brasil."

Declara entretanto que:
"No caso dos nossos mesmos bispos, eu não teria dado
tanta importância à maçonaria, que passou sempre desaper·
ccbida entre nós, e que por si mesma havia de dissolver-se.
Limitar-me-ia a combater os seus erros em matéria de doutrina, e esclarecer os espíritos sobre todas as dúvidas em
que se pudessem achar acerca dos fins maçônicos". [ ... ] "A
maçonaria, nestes últimos tempos, se tem feito propagandista;
enquanto se manteve nos esconderijos e inviolabilidade do
segredo, os bispos não procederam hostilmente contra ela.
Tem sido um erro da maçonaria o ter rompido os véus aos
seus mistérios e perdido assim de importância e interesse,
segundo seus fins. Houve tempo cm que paTa se conhecer
um maçom era necessário um microscópio (hilaridade) ; o
maçom era um ente misterioso, todo o seu esforço era ocultar-se aos profanos, por que ele tirava a sua força do inc<Ígnito; mas hoje não; há o maior açodamento e111 cada um
dizer que é maçom! E então por que conserva a maçonaria
esse aparato burlesco da recepção dos seus adeptos? Se j:í não
é uma sociedade secreta, por que exigir esse jurarncn to, que
devia há muito ter sido abolido?"
Responsabiliza em grande parte a maçonaria pela agitação provocada em torno da questão e dá aos maçons um comclho:
"Visto como a Igreja não está convencida da pureza de
suas práticas, e repugna admiti-las em suas irmandades ou
confrarias, não insistam cm pertencer-lhes, porciue ninguém
entra na casa alheia contra a vontade de seu dono. E <1ue
diria a maçonaria se eu quisesse entrar nos seus templos com
pretensão de alterar os seus estatutos? Seria expelido, e com
razão.
"Uma voz: - E V .Ex.ª nunca foi maçom?
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"O Sr. Pinto de Campos: - Nunca tive a veleidade de
pertencer à maçonaria, não só porque não lhe liguei nunca
importância, como porque escrupulizava fazer parte de uma
associação mal-vista pela Igreja."

Na verdade, a questão religiosa evolui para uma questão política:
"Sempre compreendi que a guerra que se fazia ao visconde do Rio Branco não era guerra ao grão-mestre da ma·
çonaria, mas sim ao presidente do Conselho, e que a intervenção da religião na atualidade era especiosa. Entendo que
a religião não deve ser pretexto para oposição política."
Afirma seu apoio ao visconde, apesar de sabê-lo maçom, e renova
seu apreço aos diversos ministros cujos sentimentos religiosos respeita
muito. Resume a seguir suas idéias, lastimando certa falta de prudência
por parte do bipo de Olinda, especialmente devido ao fato de ter dado
divulgação a um breve pontifício sem o devido placet:
"Condeno em teoria o placet como atentatório da independência e liberdade da Igreja. Filho de um cisma, o placet
não pode deixar dtj ser tão funesto em seus efeitos como a.
sua origem; mas desde que se acha consagrado na nossa Constituição política, é preciso respeitá-lo, e ao mesmo tempo
evitar o mais possível a sua aplicação. É verdade que para
honra do Governo ido Brasil, o placet não tinha tido ainda
uma aplicação tão caracterizada como a que acaba de ter;
façamos votos ao céu para que tudo se resolva em paz, esgotados para isso todos os meios de prudência, e, como recurso
extremo, o das conçordatas (apoiados).
Termina reafirmando sua fidelidade a seus deveres de católico e de
representante da nação:
"Cumprindo es~as duas ordens de deveres, pode desabar
sobre mim o Pão de Açúcar e todos os montes e vales, que
me acharão imóvel no meio das ruínas" (muitos apoiados).
N.&C.

15 de julho de 1873, t. III, p. 123-127.

Estavam em discussão dois requerimentos. Um de Pinheiro Guimarães que pedia informações: "É verdade que o bispo diocesano de
Pernambuco publicou e mandou publicar pelos Revs. vigários, em suas
paróquias, um breve que lhe fora enviado pelo Santíssimo Papa, condenando a maçonaria do Brasil, autorizando o Exmo. bispo a lançar
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interditos sobre irmandades que contenham maçons em seu seio, a dissolvê-las e criá-las por si, e a comunicá-lo a seus colegas, diocesanos no
Brasil, para seu inteiro cumprimento?
'·No caso ::..firmativo, se esse breve recebeu o beneplácito do Governo
imperial para se publicado, lido e espalhado pelos párocos?" O segundo
era de Silveira Martins: "Requeiro que se peça ao Governo que apresente com urgência ao Parlamento as medidas que julgar convenientes
para solver as dificuldades que podem resultar do conflito que promoveu
a Igreja de Roma, fazendo rebelar-se o bispo de Pernambuco contra as
leis territoriais e o poder supremo do Estado". O ministro do Império,
João Alfredo Correia de Oliveira, respondera aos requerimentos, informando à Câmara sobre as medidas tomadas pelo Governo. D. Vital,
bispo de Olinda, divulgara um breve pontifício, no qual o Papa Pio IX
o apoiava nas suas medidas relativas à reforma das innandades, com a
expulsão dos maçons. A divulgação fora feita sem o placet. O fato suscita a indignação da oposição liberal, que chega a exigir o afastamento
do núncio apostólico. Afirma o ministro do Império que o Governo
estava disposto a agir com prudência, mas também com toda energia.
Neste espírito, já enviara ao bispo, mediante consulta do Conselho de
Estado, uma decisão intimando o bispo a lhe dar cumprimento no prazo
de um mês. Informara por fim, o ministro do Império, que "o Governo
imperial pretende entender-se com a Santa Sé a respeito desta questão,
e que o Sr. ministro dos Estrangeiros terá com o internúncio apostólico
a conferência que os fatos de que se trata tornam necess{iria". É nesta
altura que toma a palavra o Pe. Pinto de Campos. A diferença entre
a sua posição e a posição representada por D. Vital é hoje bem clara
para nós. O primeiro falava de dentro do regime, do qual era funcionário; o segundo, na linha das reformas de Pio IX, agia de fora do
regime, na afirmação da liberdade da Igreja. O debate sobre os requerimentos continua intenso. O ministro do Império volta a falar mostrando a perplexidade em que se encontra o Governo caso se veja obrigado a suspender o bispo. Pede à Câmara que estude o assunto para
poder oferecer ao Governo os meios legislativos de que necessita para
agir com eficácia. Tarqüínio de Sousa, apoiado por apartes de Leandro
Bezerra, faz uma brilhante defesa do bispo de Olinda. A discussão dos
requerimentos fica adiada pela hora. O requerimneto de Silveira Martins
é rejeitado na sessão do dia seguinte (Anais, III, 141). O final do discurso do Pe. Pinto de Campos é uma parMrase, com cor local, do célebre verso de Horácio: etsi fractus illabatur orbis, im/Javidum ferie11t
ruinae.
Na sessão de 28 de julho, Silveira Martins volta it carga, apresentando novo requerimento: "requeiro se marquem dia e hora para interprlar ao Sr. presidente do Conselho sobre os seguintes pontos:
1. 0 Quais os meios com que conta o Governo para solver a crise
~riada pela atitude revolucionária assumida pelo bispo de Olinda contra
o poder civil;
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2. 0 Se o Gov<:>rno julga esses meios suficientes para coagir o bispo
à obediência, sem quebra dos direitos cfo Estado, e sem emprego de
meios ilegais contra os bispos". É marcada a data de 31 de julho, quando o deputado gaúcho pronuncia violento discurso, sem nenhum aparte
dos padres presentes. Quem toma a defesa dos bispos é cfe novo Leandro
Bezerra, em apartes, e Diogo de Vasconcelos, em discurso erudito, apoiado por um tímido aparte do Pe. Pinto de Campos. Aliás, Silveira Martins, na sua impetuosidade de tribuno, atacava o deputado José de Alencar, que rebatera na sessão de 7 de julho com um discurso candente
ironizando os sentimentos liberais com que Silveira Martins atacava os
bispos (Anais, III, 251).
O internúncio, e não núncio (a representação da Santa Sé fora rebaixada desde 1832, após um incidente diplomático na Regência) era,
desde 1863, Mons. Domênico Sanguigni. A partir de 1875, estava como
simples encarregado de negócios, Mons. Luigi Bruschetti. Todos preocupados em abafar o fogo decepcionaram os bispos presos. Teria sido
Bruschelti quem forneceu cópia da carta de Antonclli, que o Papa mandara destruir e considerar como não escrita? ("Plis proféssionel";).
Anunciou também a suspensão dos interditos antes da reforma dos
esLalutos das irmandades, desperdiçando o esforço dos bispos.
O papel de Pinto de Campos na questão é pouco elogi:ivel.
O enviado extraordinário ~1 Santa Sé, barão de Penedo, obtivera
uma carta do secretário de Estado, cardeal Antonelli, advertindo o bispo que devia agir com prudência (gradatim ergo a te procedendum
erat, prudenter seligenda media, (~aq11e nem absque patienti moderamini
adhibenda, ut tandem pcrvenires q1w spectabas) - 18-XI-1873.
Em car!a ao visconde do Rio Branco, dizia Penedo que obtivera
uma carta oficial do Papa condenando a ação do bispo, começando com
as palavras: "Gesta ilia 11<m la11d1111t1n". l\1as tal bula nunca veio. Quando os bispos negaram a existência da bula, o Governo, alegando que
as instruções de Penedo não autorizavam a prometer nada, pediu ao
nosso representante ordin;írio no Vaticano, barão de Alhandra, que
obtivesse cópia do documento (ofício reservado de 18-II-1874}. A 31 de
março, respondeu Alhandra que obtivera a seguinte resposta ele Antonelli: "Se a Santa Sé tive'se prévio conhecimento deste dispositivo das
instruções, elo encarceramento e condenação do prelado, não teria por
modo algum tratado com o enviatfo extraorclinúrio para resolver a questão do conflito religioso. Se a Santa Sé prestou-se na melhor boa fé a
tratar, era na íntima convicção de que o Governo imperial, pela sua
parte, resolvesse todos os obst<ículos para o restabelecimento da desejada
concórdia". Por isso não convinha dar o texto da carta (2~) .
(22) Todos c~scs documentos estão transcritos cm apêndice il ohra de D. Antônio
de Macedo Costa; A Questão Religiosa do Brasil perante a Santa Sé. Lisboa, 18~6.
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Ali está dito que o internúncio Sanguigni ofereceu um auxílio cm
dinheiro a D. Vital a fim de que este cessasse a luta, e partisse em visita pastoral (p. 131). Outras propostas no gênero recebeu D. Vital do
auditor da nunciatura "e de outro personagem eclesiástico que não é
preciso nomear" [132]. Este personagem, que foi até Roma, em missão
oficiosa, procurando apaziguar os ânimos, é Pinto de Campos.
Mas a dita carta de Antonelli, recebida pelos bispos na prisão, foi
considerada sem efeito logo que o Papa teve conhecimento do processo
dos bispos perante o Superior Tribunal. "Estando nós na prisão'', diz
Macedo Costa (op. cit. p. 192) "veio ter conosco Monsenhor Sanguigni
e nos comunicou, sob toda reserva, uma ordem expressa de Sua Santidade para destruirmos a tal carta, por modo que dela não restasse vestígio algum, e assim fielmente o cumprimos". Não compreende, assim,
a divulgação da carta após a anistia.
Acusa a representação papal de encarar a questão "pelo prisma do
Ministério", enquanto o Papa aprova seguidamente os bispos presos.
Queixa-se igualmente de Mons. Pinto ele Campos nas suas transações cm Roma. Insinua que este teria prometido a cessação do processo, levianamente ferindo as susceptibilidadcs de Penedo, único representante oficial do Governo a tratar do assunto" (p. 213).
Note-se que, em vista da solene decl<iração de Penedo, negando ter
feito qualquer promessa, só Pinto de Campos poderá ter avançado nesse
terreno, porque o nosso ministro residente, barão de Alhandra, declarou
nunca ter acompanhado Penedo em suas conversações com o Papa.
Está certo de que o Vaticano ignorava o processo contra os bispos.
Condena a missão diplomática concomitante com o processo, e lamenta
as "tristes conseqüências da missão Penedo de que não tenho a menor
culpa (23) .
Mas é fora de dúvida que a ação de Penedo deteve a ação de outros
bispos que estavam prontos para seguir D. Vital. Aí teríamos uma questão entre o poder civil e a hierarquia, evidentemente decisiva.
O prazo de um mês consta do aviso do ministro do Império ao
bispo de Olinda, em 12-VI-1873 aprovando o parecer da sessão do Con~elho de Estado e mandado levantar os interditos às irmandades (Antônio Manuel dos Reis, op. cit. p. 743).
73/24

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
"O Pará niío conquista território alheio. Essa vastíssima
e rica província precisa, não ele terrenos, mas cl'e milhões de
habitantes, que vão degustar as imensas riquezas desta tão
vasta quão fértil região. Nós, os seus Tepresentantes, não nos
lançamos ávidos sobre a comarca ele Boa Vista" [ ... ]

(23)

V. CUII.HFRME AlJLER: "Pcrnamhuco no arquivo ela Casa Imperial"
Ano VII a X (n. IX a XII) - l!l52-1%6,

Revi.>frt do Arq. Públ. rir! T'«rnamlmw -

p. 50.

Explica as razões que motivaram o requerimento.
Boa Vista tem apenas uma paróquia de 4. 000 habitantes,
mas dista mais de 300 léguas da capital de Goiás, por caminhos que oferecem "infinidades de obstáculos" de comunicação, enquanto dista apenas 100 léguas de Belém do Pará,
com possibilidades de navegação fluvial: a parte encachoeirada
do rio não se pode navegar em tempo de seca em grandes
botes, que comportam cargas; mas em pequenas canoas podese; e até por terra pode-se em poucos dias vir de Boa Vista ao
ponto onde chegam os vapores, e a prova é que os goianos e
demais fazendeiros do Tocantins e Araguaia trazem todos os
anos por terra manadas de gado, que se embarcam em Pederneiras para o consumo de Cametá e de Belém, capital do
Pará". Por isso, os habitantes de Boa Vista vivem completamente abandonados, "não podendo até ter autoridade, por
falta de comunicações com a capital e o resto da província,
sendo uma verdadeira república dentro de uma província! E,
não querendo eles ser republicanos, querem ligar-se a outra
província onde possam sar monarquistas.
Os signatários da representação fazem ver que os interesses do comércio, ~odos os interesses da comarca e todas as
suas relaçõe• estão com o Pará, quanto à justiça estão sujeitos ao Rio de Janeiro, e quanto à política e ao administrativo
estão sujeitos a Goiás!"

22 de julho ele 1873, t. III, p. 186-190.
N.&C.
A intervenção é feita a propósito do projeto n.º 446, de 1873, que
mandava desmembrar da Província de Goiás e incorporar à do Pará, o
território que compõe a comarca de Boa Vista do Tocantins."
O discurso é uma invectiva contra o Sr. Cardoso Júnior, deputado
por Minas Gerais, que afirmava tratar-se de uma manobra dos paraenses para aumentar o território de sua província. A discussão é adiada
pela hora. O projeto passa em l.ª discussão, na sessão do dia 24 de
julho (Anais, III, 192).
73/25

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Apresenta o discurso que ele, como orador da Comissão encarregada
de felicitar S. M. o imperador pelo aniversário de S. M. a princesa imperial, proferira no Paço da cidade.

30 de julho de 1873,
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t.

III, p. 224.

N.&C.

Eis na íntegra seu discurso:
"Senhor! - Envia-nos a Câmara dos Deputados para exprimir ante
o trono de V .M. Imperial os seus sentimentos de respeitosa congratulação pelo feliz aniversário que este dia comemora.
"Antes de tudo, é aos progenitores da excelsa princesa que os nossos
votos se dirigem. Se o amor, depois de Deus, é o nome mais caro que
se desprende da língua humana, o amor parteno é de todos o mais puro,
o mais santo, o mais profundo, graças à providência que sujeitou a
duras provações o coração dos soberanos brasileiros, reservou-lhes nobre compensação na pessoa da filha, única em número, não menos única
nas mais raras qualidades que possam adornar o mais virtuoso dos entes.
"Esta festa, Senhor, bem pode àenominar-se de família, que não é
impróprio em tais casos considerar família de S. M. Imperial todo o
povo, que também venera seus príncipes com afeto filial.
"Mas nem é só porque a princesa imperial enche de júbilo e consolação os dias de seus augustos pais e de seu egrégio esposo que a nação
toma parte nas justas manifestações de semelhante aniversário; S. M.
Imperial adquiriu já por si os mais famosos títulos à nossa gratidão pelo
passado, às nossas esperanças pelo futuro.
"Bem sabia V. M. Imperial, ao ausentar-se por algum tempo destas
plagas, que sua ausência nos poderia ser origem de saudades, mas não
de receios; porque, melhor que ninguém, avaliava o pulso forte a quem
confiara o timão do Estado.
"Nunca em idade tão tenra, nunca em tão frágil sexo, nunca cm
tão graves circunstâncias se viu, no uso das atribuições majestáticas, mais
perseverante vontade, mais provecta circunspeção, mais judiciosa prudência, mais esclarecido patriotismo.
"Revelou a Regência interina em S. M. Imperial os mais preclaros
dotes do Governo. Por sobre todos os admiráveis instintos que mani[estou, distinguiu-se o do amor da justiça, sentimento sublime que abrange todos os sentimentos, e cuja prática inviolável basta de per si para
constituir a glória de um reinado.
"Praza ao céu que longe vá o dia em que esse braço firme empunhe
o cetro; mas já hoje é lícito antever que torrentes de benefícios continuarão a emanar da monarquia, representada por tal filha, como o tem
5ido por tal pai.
"A Câmara dos Deputados, associando-se a V. M. Imperial, e it
vossa augusta e virtuosa esposa, forma votos por que este faustoso dia
5eja, no curso de dilatados anos, festejado em comum: - pelos mais felizes dos pais, pela mais digna das filhas, pela mais ditosa das nações,
que encerram em seu seio tão sagrados penhores de estabilidade, ordem
e liberdade."
Nota-se a intenção do orador de evocar o fato de que foi durante
a Regência da princesa que se promulgou a Lei do Ventre Livre.

f..11

73/26

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"O Papa foi sempre infalível (reprovações nas galerias).
Entendam que devem abafar a voz do deputado com reclamações insensatas; havemos de repelir a falsidade quando ela
se apresentar; temos o mesmo direito de manifestação."

N.&C.

31 de julho de 1873, t. V, p. 352.

Há tantas reprovações das galerias enquanto o Pe. Pinto de Campos se pronuncia, que o presidente tem que reclamar atenção.
É um aparte ao Sr. Silveira Martins que dissera: "Não digo que o
catolicismo seja incompatível com a liberdade, afirmo que o ultramontanismo o é [ ... ]; ele cria a ditadura do espírito, cuja liberdade não
tem limites determinados pela natureza, e eleva o ditador com todas as
suas fraquezas humanas à altura de Deus, atribuindo-lhe a infalibilidade!" (Seu discurso é acompanhado de muitos apoiados).
A infalibilidade do Papa, em matéria de fé e de moral, fora definida como dogma poucos anos antes, em 1870, no Concílio Vaticano l.
Silveira Martins traz um eco tardio aos acirrados debates que, na Europa,
tinham precedido à definição, a'tribuída às pressões do ultramontanismo.
O deputado gaúcho atacava a intolerância dos bispos ultramontanos e
referia-se ao problema do casam~nto civil, aparteado com freqüência pelo
Pe. Pinto de Campos. Silveira Martins aproveita a oportunidade para
voltar a aludir à questão religiosa.
73/27

JOAQUIM :,PINTO DE CAMPOS

Intervém com repetidos apartes no discurso de Pinheiro Guimarães
que voltava a tratar da questão religiosa.
"O Sr. Pinheiro Guimarães: - Julgou-se que o meio de
regenerá-lo (o clero) era colocá-lo sob a direção de bispos não
estrangeiros, porque isso não podia ser, mas ao menos de bispos educados sob a influência da cúria romana, com os princípios maléficos do jesuitismo.
O Sr. Pinto de Campos: - Estas exagerações têm feito
muito mal; se disséssemos simplesmente a verdade, outra coisa seria.
"O Sr. Pinheiro Guimarães: (... ] Saiba (a Câmara), pelo
menos nos últimos momentos de sua existência nesta legislatura, cumprir religiosamente o seu mandato e corrigir por
sua intervenção benéfica a desídia ou a culposa indiferença
do Gabinete (apoiados e não apoiados).
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O Sr. Pinto de Campos: - O Governo tem procedido
prudentemente; nem se podia exigir outra coisa; o mais é
querer precipitar os acontecimentos."
14 de agosto áe 1873, t. IV, p. 128-130.

N.&C.
Pinheiro Guimarães justificava um projeto pelo qual propunha res.
tabelecer o recurso à Coroa nos casos de suspensão "ex informata conscientia."
Segundo ele, o decreto, cortando esse recurso, era um instrumento
de opressão dos bispos sobre os párocos, como estava acontecendo em
Pernambuco. Pede com veemência ao Governo que dê cobro à questão
religiosa, tomando uma atitude contra os bispos, conforme o exigia a
opinião pública. Pinheiro Guimarães pretendia restabelecer o recurso
à Coroa em favor das irmandades de Olinda e Recife. A questão voltará
a ser levantada por Paulino de Sousa na sessão de 27 de maio de 1874.
SESSÃO DE 1874

74/1

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Desde que o nobre deputado entende (e eu concordo)
não ser permitida pelo regimento a declaração que assinei
com os meus ilustres colegas sacerdotes, não duvido em retirá-la, ainda mesmo que não esteja motivado, caso em que
seria inadmissível, conforme o Regimento."
Declara que vai votar integralmente pela resposta à Fala do Trono.
5 de junho de 1874, t. II, p. 29.

N.&C.
Discussão do projeto de resposta à Fala ão Trono. A declaração a
que se refere é a seguinte:
"Votamos pela Fala do Trono, com restrições, porém, quanto à
questão religiosa. - Pinto de Campos. - Siqueira Mendes. - Pinto Pessoa. - Camilo Barreto."
O Sr. presidente manda inseri-la na ata.
Referindo-se à questão religiosa, dissera o imperador na Fala do
Trono: "O procedimento dos bispos de Olinda e do Pará sujeitou-os ao
julgamento do Supremo Tribunal de Justiça. Muito me penaliza este
fato, mas cumpria que não fosse impune tão grave ofensa à Comtituição
e its leis.
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"Firme no propósito de manter ilesa a soberania nacional, e de
resguardar os direitos dos cidadãos contra os excessos da autoridade eclesiástica, o Governo conta com o vosso apoio, e sem apartar-se da moderação até hoje empregada, há de conseguir pôr termo a um conflito tão
prejudicial à ordem social como aos verdadeiros interesses da religião".
Em resposta a esta passagem, dizia o voto de graças: "[... ] Não menos
que V. M. Imperial, penaliza à Câmara que o procedimento dos bispos
de Olinda e do Pará tenha imposto ao Governo necessidade de os sujeitar a julgamento perante o Supremo Tribunal de Justiça. Mas, deplorando profundamente o conflito que motivou este fato, a Câmara
reconhece que a grave ofensa feita à Constituição e às leis não podia
deixar de provocar a intervenção do Poder Judicial.
Confiada em que o Governo de V. M. Imperial, sem se apartar
da louvável moderação até hoje empregada, será firme no propósito de
manter ilesa a soberania nacional e resguardar os direitos dos cidadãos
contra os excessos da autoridade eclesiástica, a Câmara faz os mais sinceros votos para que chegue a seu termo um conflito tão nocivo à ordem
social, como aos verdadeiros interesses da religião, que é a da quase unanimidade dos brasileiros.
Para resolver este grave problema, que com razão inquieta o espírito público, o Câmara não recusará ao Governo de V. M. Imperial o
apoio de que ele possa precisar•'.•. É a esse texto que os padres fazem
restrições. Os excessos das autoridades religiosas contra os direitos dos
cidadãos referiam-se à atitude do~ bispos de Olinda, D. Vital, e do Pará,
D. Antônio de Macedo Costa, excluindo os maçons das irmandades.

74/2

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Essa é uma discussão que o constrange muito por se tratar de um
conflito entre a presidência de sua província e a Assembléia, por questão relativa a um honraelo amigo seu, e colega de deputação.
Todos os anos diferentes pontos de minha província são
acometidos ele febre e outras moléstias, principalmente nas
enchentes e vazantes dos rios. Os médicos, que eram pagos
pelos cofres provinciais, foram dispensados por uma portaria
de dezembro, justamente no início das enchentes. Tendo
aparecido as enfermidades, o Dr. Amaral não parou de socorrer as vítimas em todas as povoações. Diante disso, a Assembléia votou projeto autorizando remuneração àquele médico pelos serviços prestados à província. E no entanto, o
presidente tla mesma negou-lhe sanc;ão por inconstitucionalidade!"[ ... ] Não há certamente nesta Câmara um único membro que julgue inconstitucional o projeto [ ... ]"
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Depois de citar outros casos <le recusa de sanção, termina dizendo:
"Eu peço que a Comissão não se limite à inconstitucionalidade, que porventura possa haver em qualquer um dos
projetos, mas que emita sua opinião sobre os seguintes pon.
tos: 1. 0 , se os presidentes de províncias podem negar segunda
vez sanção, e por motivo diverso, a um projeto, que pela Assembléia foi sustentado tal qual, rejeitadas as razões de in·
conveniência, ou se, como parece, ele deve sancionar, ou deixar que o Assembléia o faça publicar e correr como lei; 2. 0 ,
se a nova discussão de que trata o Ato Adicional deve ser
uma única ou três".

6 ele junho ele 1871,

t.

II, p. 38-'1-1.

N.&C.

Discussão do requerimento de Ferreira Viana apresentado na sessão
de 22 de maio de 1874, pedindo ao Governo cópia do ato <la presidência do Pará, que negou sanção por inconstitucionalidade à resolução
da Assembléia daquela província, que autorizava a pagar ao Dr. Antônio Joaquim Gomes do Amaral serviços médicos prestados cm Santarém,
e também, se a dita Assembléia sustentou ou reconheceu a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da referida resolução e se o presidente
foi demitido.

74/3

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

"Hà dois anos que sou vítima de todas as calúnias e
injúrias que meus inimigos engendram nas trevas para me
desacreditar. Qualquer acontecimento que haja em minha
província atribui-se-me logo ou se me toma por ele responsável. Se no lugar mais remoto, mais ermo, há uma embriaguez, uma briga, um assassinato, um crime qualquer, gritam
logo que foi praticado por gente minha."
Pensam que acabando com ele, eliminam o partido conservador.
Em conseqüência, fez um requerimento, pedindo informações sobre
o fornecimento de medicações aos enfermos pobres de sua província, com
o único fim de justificar-se, mostrando que, se houve criminalidade, ele
não fez parte da mesma; não tem parte nem interesse algum na farm;ícia
que as fornece.
Enumera as críticas de que foi alvo, defendendo-se com vasta documentação.
9 de junho de 187 11, t. II, p. 65-72.

1-1 í

N.&C.

Refere-se a uma epidemia que nos anos ele 1872 e 1873 assolara as
comarcas ele Cametá e Breves, que contavam com um total recenseado de
60.000 habitantes.

74/4

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Apoiou sem restrições a resposta à Fala do Trono, porque continua
a apoiar o Gabinete, apesar das críticas que este sofre, por ocasião da
questão religiosa:
"Sacerdote, e sacerdote católico, entendo dever dar ao
Gabinete o meu voto sem restrições na parte do projeto de
resposta ao discurso da Coroa, que se refere a essa questão,
que se convencionou chamar religiosa, porque senhores, é
preciso dizê-lo com franqueza e sem rebuço, cu estou manifestamente separado daqueles que se inculcam defensores do
verdadeiro princípio católico.
Estou convencid<;> de que não se trata aqui, como muito
bem disse o nobre e ilustrado membro pela Província do Rio
ele Janeiro, o Sr. Pereira da Silva, de uma questão de dogma,
ele uma questão de doutrina, que entenda com os princípios
fundamentais do catolicismo (ajJOiados, muito bem); trata·
se, sim, de uma questão administrativa, de um conflito de
jurisdição sobre que todos devem ter plena, ampla liberdade
para dizer o que pensam, sem incorrerem em censura, sem•
se tornarem suspeitos de rebeldia à sã doutrina e aos princípios da religião que professam."
Insiste na tese de que não está em jogo nenhuma questão doutrinal,
mas de manobra política:
"[ ... ] Não há sinceridade e boa fé naqueles que, em
nome de Deus e do Evangelho, capricham. em converter os
santos princípios do Divino Mestre em arma de especulação
política e em instrumento de paixões humanas" (apoiados,
não apoiados e contestações).
Reivindica assim toda a liberdade para analisar a situação de seu
ponto de vista, isto é, de um católico, sacerdote.
"mas que antes de ser sacerdote, era cidadão brasilei'l:o."
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E começando a definir sua posição, continua:
"Aos deveres de sacerdote católico e de cidadão brasileuo
estão ligados por laço indivisível os elevados deveres de representante da nação. Eu trairia pois o meu mandato, desobedeceria aos instantes reclamos de minha consciência, não
corresponderia à alta confiança que em mim depositaram
meus constituintes, se diante dos perigos que nos ameaçam,
e que fazem empalidecer de tristeza a face da imagem querida
da pátria, eu não deixasse escapar de meu peito um brado
de dor e de indignação, vendo que, cm nome <la religião,
que não aconselha a revolta e as convulsões, e em nome da
Igreja que não conspira, se quer pregar a resistência às leis
do país e o desrespeito a suas instituições" (muito bem) Depois dessa introdução, explica as razões <le seu apoio ao Gabinete.
Historia longamente seu passado político, desde 1868, sob a liderança de
Ferreira Viana. Descreve suas decepções quando da divisão do seu partido, o partido conservador, a ponto de se ver obrigado a declarar solenemente:
"Se o partido conservador tem inscritos cm sua bandeira
os princípios cstacion{trios e retrógrados, se se assemelha a
um marco sem dar um passo no caminho do progresso e das
reformas, então me estão enganando - cu não sou conservador, sou liberal" (a/miados) .
Extravia-se em considerações autobiográficas e acaba essa primeira
parte de seu discurso, sem explicar as razões de seu apoio ao Gabinete.
Pas..cia em seguida a referir-se à questão religiosa:
"Os poderes civil e espiritual acham-se hoje em luta, e
essa luta originou-se de um conflito de jurisdição que se estabeleceu. Agora pergunto eu; quem foi a causa desse conflito? Quem o provocou? Sobre quem eleve cair todo o peso
da responsabilicfade, perante Deus e perante os homens? Sobre
o Governo, representante elo poder civil, ou sobre o Revm. 0
prelado de Olinda, representante do poder espiritual?
Senhores, deixai que fale com a maior franqueza e abundância de coração; não foi ele (o Governo) quem criou esta
situação que nos contrista e que todos nós católicos sincera.
mente deploramos" (apoiados) .
Procura demonstrar a responsabilidade do bispo de Olinda.
As relações entre a Igreja e Estado eram pacíficas. De
repente, o ilustre prelado de Olinda, a quem consagro rcspei.
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to e afeição pessoal e de quem conservo gratas recordações
desde o tempo em que estudamos no mesmo seminário, de
repente, S. Exa. Revma. fazendo reviver bulas que nunca ti·
veram execução no Brasil, entendeu que devia mandar ex·
duir do seio das irmandades aqueles membros que fossem
maçons, e indicando nominalmente em sua portaria os que
estavam nesse caso!"
Censura a imprudência com que D. Vital urgiu a execução das
bulas contra a maÇonaria, sem levar em conta a natureza mista das irmandades. Justifica assim a reação dessas irmandades se recusando a
aceitar as imposições dos bispos:
"Daí o conflito, senhores, daí os interditos, os recursos e
toda essa série ele acontecimentos que abalam profundamente
as consciências e.los católicos."
Acusa o bispo de Olinda de não ter recorrido ao poder civil, na
questão que lhe dizia também respeito.
D. Vital é responsável pela crise: "ninguém de boa fé
poderá contestar essa verdade, que {: evidente. E tanto é assim,
que nenhum bispo dp Brasil, à exceção do bispo do Pará,
quis acompanhar o Sr. D. Vital nessas medidas extremas e
violentas" (apoiados) . O bispo de Olinda deve sentir-se aca·
brunhado, sentindo-se ahancionado pelos demais bispos: "Apelo para a consciência daqueles que se constituíram defensores dessa causa; qual foi o bispo elo Brasil, a não ser o do
Pará, que se atirou nessa luta, que já mandou excluir maçons
do seio das irmandades, que sobre estas lançou interditos,
que acompanhou ao Sr. D. Vital em todos os seus atos?"
tese:

Descobre na atitude da maioria dos bispos uma confirmação de sua
Se se tratasse de urna questão doutrinal, todo o episcopado estaria unido para defender a ortodoxia. De resto, nenhum dos bispos que antecederam D. Vital adotou as medidas que ele tomou: "É possível que somente o Sr. Vital
saiba cumprir os seus deveres, que ninguém o exceda em solicitude evangélica, que só ele viesse descobrir a luz, que fora
desconhecida por todos?"

Arriscando-se a incorrer nas iras dos que se supõem donos da verdade, julga-se no dever de dizer o que pensa a respeito
"de dois pontos sérios, em que se dividem as opiniões,
refiro-me ao placet e à carta que se ajustou chamar Antonel-
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li". O placet está consignado na Constituição do Império. Dis.
cordo dos que dizem que "uma vez consagrada pela Constituição como religião do Estado a religião católica apostólica
romana, est:! claro que a mesma Constituição aceitou a doutrina, todos os dogmas, toda a moral, toda a disciplina, todos
os privilégios, todos os princípios desta religião, e que por
conseguinte a existência do placet torna-se desnecessária e até
absurda."
Em teoria, admitiria essa tese, mas na prática, a verdade é que o

§ 14, do art. 102 da Constituição dispõe que

"nenhuma bula, nenhum decreto e.los concílios e nenhuma
constituição apostólica tenham execução no Brasil sem o beneplácito imperial". "Bom ou mau, justo ou injusto, con·
veniente ou inconveniente, é este o direito que nos rege".
Discorda também dos que supiiem que o placet é restrito, não se
refere ao dogma nem à douu-ina, mas unicamente à disciplina. A Constituição é clara: o Placet é amplo e total; não se restringe s<'> ;'.1s questões
de disciplina, assim:
"Quando dois poderes, igualmente soberanos e independentes, se ligam, se unem, se aliam, para atingirem o mesmo
fim, que é o bem e a felicidade da comunhão social, quando
um desses poderes julga conveniente e necessário apresentar
condições para acautelar e resguardar os direitos de sua soberania; e quando essas cl;íusulas são aceitas e observadas,
i·econhecidas e praticadas pelo outro poder, entendo que desconhecê-las depois, renunciá-las, rejeit;í-las sem acordo, subi·
tamente, sem que seja ouvida a parte interessada, é <1ucrer
romper os laços de amizade que prendem esses poderes, é
quebrar essa harmonia que entre eles deve reinar, é acabar
a paz que ambos devem aspirar e esforçar-se por manter, é
perturbar a ordem, condição indispensável para a vida de
ambos, é violar a fé que presidiu a essa aliança". [ ... ] "O
que eu não posso conceder nem admitir, meu nobre colega,
é a resistência às leis do país (apoiados), a cuja ação todos
os cidadãos estão sujeitos, e a que todos devem obedecer."
Todos os bispos do Brasil assim entenderam:
"A Igreja condena o placet, e está. no seu direito, segundo
todos os canonistas, porque o j1lacet se opõe ao seu livre desenvolvimento e à livre propagação de sua fé. :Mas o <1ue se
não poderá contestar com vantagem e seriamente é que em
todos os tempos, entre nós se tem observado essa disposição
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constitucional, submetendo-se todos os decretos, breves e constituições apostólicas ao beneplácito imperial."
Admira-se pois que
"o ilustre prelado de Olinda, desobedecendo a esse preceito,
a que se devera sujeitar quando jurou observar e manter a
Constituição, confesse que jurou a Constituição com restrições
mentais! (apoiados) .
O Sr. Ecragnolle Taunay: Esse juramento é jesu~tico."
Desenvolve enfaticamente a idéia dos perigos fatais dessa doutrina
do juramento com restrições, nunca aceita nem praticada pelos prelados
do Brasil.
Se o bispo de Olinda tinha restrição, a única coisa que
devia fazer era não aceitar sua indicação para o episcopado.
Aborda a seguir a questão da carta Antonelli, dando sua versão dos
acontecimentos.
Falou-se em um "breve" que teria sido enviado pelo secretário de Estado dq Vaticano, o Cardeal Antonelli, e destinado a D. Vital, por intermédio do internúncio. Este teria
informado ao Governo que encaminhara o "breve" a D. Vital
do qual teve resposta que o "breve" seria executado. Negou.
se depois que existisse tal "breve". Alguém estaria mentindo?
"Havia apenas um jogo de palavi-as, com que se quis entreter
a opinião pública. É que a princípio se usou úa palavra "breve"; mas, desde que em vez de "breve", se chamou carta, apareceu logo a declara~;ão, por parte da imprensa que se diz
católica, de que a carta realmente existia, que havia sido
recebida pelo Sr. internúncio, entregue ao Sr. D. Vital, mas
que sendo ele caráter reservado, não podia ser publicada".
Se, como se diz, a carta contém advertências e revela estranheza do Santo Padre com relação á severidade do bispo de
Olinda, por que não é publicada? "Não posso acreditar tam·
bém na cláusula que dizem vir consignada nessa carta. Faz-se
assoalhar que o Santíssimo Padre mandara que os bispos re.
pusessem as cousas no seu antigo estado, desde que o Governo
fizesse sustar a marclp dos processos; mas, uma vez que esses
continuavam e deviam chegar a seu termo, tornara-se de ne.
nhum efeito a recomendação da Santa Sé". A Santa Sé não
podia fazer depender de ~ertas mndições o cumprimento do
que julgasse ser o dever elo bispo. A luta entre a Igreja e o
Estado toma-se prejudicial à Igreja e à religião, cm Pernam.
buco.
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Descreve a situação que lá encontrou em recente visita, como situa.
ção de anarquia e confusão:
"Se todos os bispos do Brasil acompanhassem ao Sr. D.
Vital, nessas medidas extremas e violentas, o que não creio,
não espero e nem Deus permita, estava na honra, no dever,
na dignidade, no patriotismo do Governo vir ao Parlamento
pedir medidas de salvação, medidas enérgicas, que remedias.
sem os males que agueles povos estão sofrendo (apoiados).
Senhores, na diocese de Pernambuco quem é maçom não
se casa e nem é padrinho de batismo (sensação.)
O Sr. Morais e; Silva: - É exatíssimo.
O Sr. joão Manuel: - Os vig;írios vão de chapéu na ca.
beça, embuçados, com o relicário irreverentemente no bolso,
levar o sacramento, a última consolação o't casa dos moribundos, como se estivéssemos em tempo de perseguição!
Vozes: - Oh! oh!
O Sr. Morais e Silva: - Isto é venbdc.
O Sr. joão Manuel: - Senhores, ali não há mais festividades, não há mais culto externo, tudo está suspenso, interrompido, anarquizado, confuso e profanado, há apenas ali
um simulacro de culto praticado por uma nova liturgia, por
um modo até hoje desconhecido!"
\

Descreve o modo despótico pelo qual o bispo tratava seu clero,
mantido em aparente obediência pelo terror. A ordem de suspensão
das côngruas dos padres do Recífe não partiu do Governo, mas
"do lado oposto!" [ ... ] "Nem de outro modo se pode1n explicar as suspensões fulminadas ex infonnata c011scientia, que
se derramam a mancheias, as remoções de umas para outras
freguesias, a mobilidade elo clero, partindo por ordem superior de um para outro ponto, as limitações <le faculdades,
concedendo-se licença para celebrar e confessar, mas não para
pregar, e outros recursos dessa natureza.
Nós padres brasileiros não temos garantias, estando suspensa sobre nossas cabeças a terrível espada de D;ímocles''.
O bispo não respeita as leis de provimento das paróquias e
benefícios eclesiásticos: "tudo isto é letra morta, porque essas
leis não têm execução.
Não vê o Governo que essa é a arma mais poderosa, com
que joga o episcopado para os dias de luta e de resistência?
Não vê que tendo os bispos um exército de p;írocos amoví·
veis, sujeitos unicamente à sua ação, depenclendentes de sua
vontade, podendo tirar e dar pão a quem lhe convier, con-
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tará sem dúvida com essa milícia sagrada realmente militarizada para todas as evoluções?
Não entende como o Governo até agora não negou sua aprovação

à nomeação

"de vigários encomendados que os bispos fazem desses padres
estrangeiros, que, além de supinamente ignorantes, não sabem falar a nossa língua, que especulam com a religião, que
mercadejam os sacramentos, que fazem do altar um balcão
de simonia, que vendem a Cristo, que profanam e corrompem todas as coisas sagradas, que fazem fortuna, que plantam
no ânimo do povo idéias de superstição e de fanatismo que
amontoam capitais, que conduzem depois para seus pátrios
lares zombando e escarnecendo de nossa boa fé e simplicidade". [... ]
"O Sr. ministro do ImjJério: - E apesar disto, dizem
que o Governo persegue os bispos!"
Conclui com peroração patética
"[ ... ] Sou católjco: não sou fanático, sou crente; não
sou ave de arribação, sou sacerdote brasileiro. Nem tudo
fé, nem tudo razão; a fé é infecunda e a razão limitada.
Firme, pois, nesses princípios, escudado em minha fé,
guiado pela luz de minha razão quando caírem sobre mim
os raios da cólera 11.umana, tendo Deus diante dos olhos,
com o evangelho em uma das mãos e a outra na consciência,
bradarei bem alto: podeis ferir-me, podeis fulminar-me, a
tudo estou resignado, mas ficai certos de que feris, de que
fulminais a um sacerdote sincero e verdadeiramente católico!"
17 de junho de 1874, t. II, p. 186-194.

N.&C.
O Pe. João Manuel, nascido cm Natal, RN, bispado de Pernambuco,
se cliz admirador de D. Vital eh> qual fora colega no seminário. Como
sacerdote do clero do Rio Grande elo Norte, estava sob a jurisdição de
D. Vital. É o único dos padres deputados que toma uma posição clara
de apoio ao Governo contra os bispos. Todos os outros padres tinham
assinado a resposta à Fala do Trono "com restrições".
O art. 102, ~ H da Constitui<;ão, a que se reporta, inclui entre as
atribuições do Poder Executivo: "conceder ou negar beneplácito aos decretos dos Concílios, letras apos~ólicas, ou a qualquer constituição ecle~iástica, que se não opuserem ~t Constituição; e precedendo aprovação da
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Assembléia, se houver disposição geral". Em aparte, o ministro do Im·
pério exemplifica a aplicação do placet no Brasil: "O decreto ddinindo
o dogma da Imaculada Conceição foi sujeito ao beneplácito., (Anais,
II, 192) . A carta do Cardeal Antonelli, referindo-se às medidas adotadas por D. Vital, conteria as célebres palavras "gesta tua 11011 laudantur",
de cuja autenticidade fora levantada dúvida na sessão de 16 de junho:
"O Sr. Escragnolle Taunay: - [... ] o que tem significação decisiva
é logo o princípio da missiva: Gesta tua non laudantur. Não queremog
saber o porquê. Não faltaram razões.
O Sr. Ferreira Viana: - Nem isto é latim de Roma.
O Sr. Escragnolle Taunay: - Como assim?
O Sr. Ferreira Viana: - Está errado.
O Sr. Escragnolle Taunuy: - Quer dizer que gesta não é empregado
senão para exprimir ações elevadas, atos heróicos. Isto será uma questão
nova, uma dúvida de filologia. Mas V. Exa. acredita que em Roma se
fala latim muito puro e castiço? :Foi ali a pátria do latim macarrtmico, e estou certo que a bela língua de Virgílio e de Horácio não é totalmente a de que usa a cúria romana em seus despachos e cartas particulares."
O discurso do Pe. Manuel de Carvalho recebe muitos ajwiados e
ao final é felicitado por muitos colegas. Estranho fato entretanto: na
sessão de 11 de junho, o deputado cearense Araújo Lima pronunciara
o mais enérgico discurso em defesa dos bispos, levantando suspeitas inclusive contra o Supremo Tribunal de Justiça.
O discurso fora apoiado exclusivamente por apartes de Diogo de
Vasconcelos e Leandro Bezerra, sem nenhuma manifestação de apoio
de nenhum dos padres presentes (Anais, 11, 121-121). Segue-se outro brilhante discurso de '1'arqüínio de Sousa 110 mesmo sentido, também sem
nenhum apoio dos sacerdotes <leputaúos. O silêncio destes continua na
sessão de 16 de junho, quando Meneses Prado e Escragnollc Taunay voltam a tratar do assunto (Anais, II, 175ss.), cm defesa agora do Gabinete. Na sessão de 20 de junho, Diogo de Vasconcelos, que confessa Ler
i.ido iniciado na maçonaria e dela se ter retirado em obediência ;'1 Igreja, profere vibrante discurso denunciando a missão Penedo e as humilhações e injustiças a que fora submetido D. Vital, no tribunal da Corte.
Nenhum apoio recebe dos padres deputados.
Na sessão de 2 de julho, o deputado Duque Estrada Teixeira interpela o Ministério se julga resolvida a questão religiosa com a condenação dos bispos e que medidas pretende tomar. O deputado faz da
questão religiosa uma <irma de ataque ao Governo. Responde-lhe o ministro elo Império, João Alfredo Correia de Oliveira. Os padres deputados continuam alheios ao debate. O mesmo acontece na sessão de lO
de julho, quando os deputados Leandro Bezerra e Diogo de Vasconcelos
voltam a defender os bispos trazendo representações de seus constituintes
contra as medidas adotadas pelo Governo contra os bispos. Só de Minas
Gerais chegavam 10. 000 assinaturas (A nais, III, 87ss. e 102) . Do Ceará,

J 53

segundo Leandro Bezerra, já tinham chegado mais de 15. 000 assinaturas. O mesmo deputado lê uma pungente carta do pai do bispo do
Pará, D. Antônio de Macedo Costa (Anais, Ili, 255) .
Na sessão de 1.0 de agosto, Tarqüínio de Sousa faz outro vibrante
discurso em defesa dos bispos, citando inclusive trechos de uma recente
alocução de Pio IX com evidente referência de apoio aos bispos perseguidos no Brasil. É apoiado energicamente por apartes de Diogo de
Vasconcelos, mas nenhum padre deputado intervém no debate.
O Governo mandou a Roma um plenipotenciário em missão espe.
dal, barão de Penedo - o mais eminente diplomata -, entender-se com
o Papa a respeito do conflito, pondo de lado o barão de Alhandra,
nosso ministro residente na Santa Sé.
Nas instruções, publicadas depois por Penedo, não se autorizava
nenhuma concessão. Mas o simples fato de enviar um emiss{irio especial
foi interpretado pela Cúria Romana como um desejo de negociar. Penedo não falou no intuito do Governo de jJrosscguir no processo judicial contra os bispos. Isto esclareceu Alhandra. Na Santa Sé não se fa.
iava no processo. Considerando o caso em ponto de ser resolvido por
mútua concessão, Antonelli dispõe-se a escrever aos bispos fazendo uma
advertência não quanto aos princípios, mas quanto ~t prudência.
Animado, Penedo anunciou ao Governo ter lido o texto desse do·
cumento que ele diz ser papal. Antonelli negara-lhe cópia, mas ele
guardara as expressões gesta tua non laudantur. Animou-se então Penedo
e revelou expressões do próprio Pio IX depreciativas de D. Vital: "E
una testa callla" e referências à formação dos bispos em causa, na França e não na Itália. Tudo pouco compreensível. Além disso, errado.
l)e D. Vital estudara no convento elos capuchinhos cm Versalhes e D.
Antônio em São Suplício, este completara seus estudos na Gregoriana,
em Roma.
As notícias de Penedo caíram corno um raio sobre os bispos presos,
sobre outros que iam acompanhá-los e sobre os católicos cm geral. Entendeu-se que os bispos haviam sido àesautorados e o Governo estava
abençoado.
Expressiva como demonstraçfi.o desse estado de espírito é a carta do
próprio ministro do Império, João Alfredo, ao visconde do Rio Branco,
chefe do Gabinete. "Viva Deus! Não sei se poderia receber notícia mais
agradável. Animava-me a convicção de que a nossa causa é justa, mas
esmagava-me, como um peso enorme, a divergência com o Santo Padre".
Após mostrar-se favorável ao princípio da infalibilidade papal, continua:
"Por outro lado, pertenço a uma família muito católica e sei que os
meus parentes e principalmente minha mãe, minha sogra e tia, muitas
irmãs e cunhadas estavam aflitas e aterradas. Minha mulher está há dias
muito triste e aflita com a prisão do bispo. Embora procure ocultar-me
o seu estado ele aflição, eu vejo bem quanto ela sofre". E termina:
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.. Vencemos como bons católicos, triunfamos d'a violência e rebeldia dos
bispos por decisão do chefe da Igreja" (24).
As coisas, porém, não se passaram assim. Em vez da "bula" gesta
tua, como se anunciava, veio somente uma carta pessoal de Antonelli,
entregue na prisão a D. Vital, via nunciatura. Foi o pior momento
para os dois bispos presos!
A notícia da prisão e processo dos bispos, por sua vez, produziu o
efeito de uma bomba no Vaticano. O Papa considera-se traído. Penedo
retira-se prudentemente, voltando a seu posto em Londres. Informado
melhor por emissário direto dos bispos, já que as informações da nunciatura eram dadas .. pelo prisma do Governo", na expressão de D. An·
tônio, o Papa fez um movimento ele 180 graus. Além de expedir y;'irios
atos de apoio aos bispos, escreveu do próprio punho a D. Pedro II uma
carta patética, apelando para o direito de graça, de que dispunha, para
soltar os bispos. Só então seria possível encetar os entendimentos sobre
a questão dos interditos. O internúncio ordenou aos bispos .que destruíssem a carta de Antonelli e não a levassem cm conta.
Acontece que, rejeitando a negociação, cm que acreditara a Santa Sé,
o Governo entrara num beco sem saída. O Governo fora forçado a processar igualmente o governador do bispado, nomeado pelo bispo. Foi
condenado a 4 anos de prisão, pena convertida cm desterro, julgamento
por juiz singular, já que só os bispos gozavam do foro especial perante
o Supremo Tribunal. O novo governador estava também processado e
denunciado.
A anistia não foi somente um ato cfe política; foi uma saída, um
corte do nó górdio. O que não se entende é que a Secretaria de Estado
da Santa Sé e a internunciatura anunciassem a suspensão dos interditos
juntamente com a anistia. Isto representou uma vitória parcial cfa ma~onaria. É bem verdade que, por outro lado, o placet ficou c.lemoralizado
e os bispos ganharam uma liberdade que não tinham antes. Isto provocan't protestos veementes da ala exaltada da maçonaria, com Saldanha Marinho à frente que usava o pseudônimo de Ganganclli.

74/5

ERNESTO CAMILO BARRETO

Com muitos outros deputados, entre os quais também os Pes. Pinto
de Campos, João Manuel de Carvalho e Pinto Pessoa, assina requerimento:
"Requeremos que se registre na ata a declaração de que
a Câmara dos Deputados recebeu com vivo júbilo a grata
notícia de achar-se o Brasil em comunicação imediata com a
Europa por meio de cabo submarino, e faz os mais ardentes
(24)

LUfS VIANA: il vida do barão do Rio Branco. Rio,

J.

Olympio, 1959, 64.
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votos para que este grande melhoramento concorra para es.
treitar as relações entre o novo e o velho continente."

23 de junho de 1874, t. II, p. 243.
N. &:C.
Em 22 de junho de 1874, termina-se o assentamento do cabo submarino. Nesse dia começa a correspondência telegráfica entre Brasil
e Europa. Tratava-se de mais uma das grandes realizações do barão de
Mauá, o qual aliás, pouco tempo depois, seria levado à falência, pela
mesquinha recusa de um empréstimo do Banco do Brasil, recusa da qual
teria sido responsável Pereira da Silva. O Governo nada fez para salvar
o grande pioneiro (25) .

74/6

JOAQUil\'1 PINTO DE CAMPOS

Com muitos outros deputados, é nomeado para fazer parte da Comissão incumbida de expressar à Família Imperial os sentimentos da
Câmara, ante o comunicado que acabava de ser lido:
"Hoje, pelas 2,~0 da manhã, S.A. a sereníssima princesa Senhora D. Isabel deu à luz a termo uma princesa que
foi extraída morta, 1:Iepois da craneotomia."

28 de julho <le 1874,

74/7

t.

III, p. 273.

TOMAS DE MORAIS REGO

"Têm esse direito (os bispos) em virtude de seu poder".
[ ... ] "Tinham e têm; façam a lei que quiserem, terão sempre" [... ] "Eles (os padres) haviam de acompanhar os bis.
pos ainda que tivessem esse recurso."

N.&:C.

4 de agosto de 1874, t. IV, p. 41.

São apartes ao discurso de Pinheiro Guimarães, no qual o deputado
pelo Rio de Janeiro, depois de explicar sua posição com relação ao
regime de separação da Igreja e do Estado, a propósito da questão religiosa, defende seu projeto ele restituir o recurso à Coroa nos casos de
(25) Ver a respeito: LfDIA BESOµCHET: Mauá e o seu tempo. Rio de Janeiro.
Ed. Nova Fronteira, 1978.
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suspensão de sacerdotes por seus bispos que apelam para o princípio

ex infonnata conscientia."

74/8

TOMAS DE MORAIS REGO
"Sinto que V. Exa. pense deste modo.
O Sr. Agesilau: - Neste ponto, felizmente, somente neste
ponto é que estamos separados.
O Sr. Diogo de Vasconcelos: - Na questão religiosa tam·
bém.
O Sr. Aforais Rego: - Pretendo chamá-lo a bom caminho, como seu pastor espiritual."

N.&C.

7 de agost:o <le 1874, t. IV, p. 91.

É um aparte ao discurso do deputado pelo Piauí, Agesilau Pereira
da Silva, que, apoiando o Governo a propósito da questão religiosa, também abordara o problema elo casamento civil que defendia contra os
ataques de Diogo ele Vasconcelos. Como este observa, o Pe. Morais
Rego divergia de seu colega do Piauí, não só quanto ao problema do
casamento civil, mas também quanto ~t questão religiosa. De fato, de
todos os padres deputados, fora o Pe. Morais Rego o único que assumira
a defesa, com ligeiras restrições, dos bispos condenados. Na sessão ele
18 de agosto, Tarqüínio de Sousa, cm novo e veemente discurso, protesta contra a perseguição movida contra a Igreja católica no Brasil, e
especialmente contra o modo pelo qual fora conduzida a missão Penedo,
não admitindo transações e ]imitando-se a fazer imposição ao Santo Pa·
dre. Denuncia a ma11eira "cruel", com que o ministro dos Estrangeiros,
o visconde de Caravelas, simplesmente averbara "de impertinente e nulo",
o protesto do internúncio contra o procedimento do Governo mandando
processar os bispos por um tribunal civil. Nenhum dos padres deputados apóia o orador com um ímico aparte.

74/9

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"A Santa Sé nunca transigiu com o casamento civil cm
França; tem constantemente protestado contra ele.,.

N.&C.

4 de agosto de 1874, t. IV, p. 372.

É um aparte a um discurso de Augusto Olímpio Gomes de Castro.
A propósito da questão religiosa, o deputado maranhense não julgava
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uma solução politicamente viável acabar com a religião oficial, decretando a separação entre a Igreja e o Estado. Mas seria possível caminhar nessa direção, tomando "algumas medidas que interessam à sociedade, e não ofendem à religião, como sejam o registro civil dos nascimentos e óbitos, a secularização dos cemitérios, o casamento civil". Cita
o exemplo da França", nação cristianíssima", que adotou essas medidas.
Aqui entra o aparte do Pe. Pinto de Campos, que, como se vê, contesta
um aspecto circunstancial da questão religiosa sem comprometer-se no
debate. Aliás, logo a seguir, na sessão de 6 de agosto, Diogo de Vasconcelos faz um discurso, cfa maior gravidade, contestando o próprio direito
do Poder Moderador, de aplicar uma pena aos mesmos bispos. A intervenção é tanto mais grave quanto Diogo de Vasconcelos se confessa membro do partido conservador, portanto apoiando o Gabinete, e sabia que
o mesmo Poder Moderador acabava de comutar a pena dos bispos. Todo o debate transcorre sem a menor participação dos padres deputados
(Anais, IV, 69 ss.). Na sessão do dia seguinte, sem um único apoio dos
mesmos padres, Tarqüínio de Sousa levanta enérgico protesto contra a
prisão dos bispos, trazendo mais de 12. 000 assinaturas de católicos do
bispado de Pernambuco. Observa. que as petições assinadas já eram mais
de 50.000.
74/10

JOÃO MANÚEL DE CARVALHO

Assina projeto de resoluçãQ concedem.lo pensão à vii.'1va e filhos do
coronel Jesuínio Olímpio Sarnp;1io,
"falecido em conseqüência de ferimento recebido no tiroteio
que houve no Serro do Ferrabraz, Província ele S. Pedro do
Rio Grande do Sul, na madrugada de 20 de julho de 1874,
entre os sectários de Maurer e forças legais."
N.&C.

1 de setembro de 1874, t. V, p. 6.

Trata-se de uma rebelião ele fanáticos colonos alemães em 1872 liderados por João Jorge Maurcr e sua mulher Jacobina Mentz. Alegando
um chamado especial de Deus, çriaram uma seita baseada em nova interpretação da Bíblia. Em breve passaram à violência e a matanças horripilantes e o Governo foi forç~tdo a empregar a força militar.
O comandante das forças oficiais foi o capitão San Tiago Dantas.
O levante só terminou em 187\) (26) .
Na sessão do dia 3, assina outro decreto concedendo pensões.
(26) O livro clás~ico sobre esse episódio é o do Padre AMRRóSIO SCHUPP, S.J. Os Muckers, publicado cm alemão e ~raduzido por ALFREDO C. PINTO. Porto Alegre,

2.ª ed. s.d.
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TOMAS DE MORAIS REGO
"Deviam ser isentos."

N.&C.

1 de setembro de 1874, t. V, p. 23.

Estava em discussão a nova lei do recrutamento com as emendas
vindas do Senado. Martinho Campos criticava o texto que, em vez de
definir princípios genéricos, perdia-se em dispositivos casuísticos, rapida.
mente obsoletos pela própria evolução da sociedade. O art. 1. 0 da lei
dispunha: Os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos e menores de 30
anos são obrigados ao serviço militar do exército e armada.
Excetuam-se:
"1. 0 Os que tiverem defeito físico ou enfermidade que os inabilita para aquele serviço.
"2. 0 Os estudantes das faculdades estabelecidas no lmperio, dos
cursos teológicos e seminários, bem como de estabelecimentos públicos
de instrução secundária sustentados pelo Estado e pelas pro\'íncias, con.
tanto que provem assiduidade e aproveitamento.
"3. 0 Os eclesiásticos de ordens sacras" (Anais, V, 12).
Martinho Campos levanta o caso <los minoristas, alunos de semmario menores que "podem não ser seminaristas e não ser estudantes" e
assim não estariam isentos do serviço militar. Aqui entra a intern.•nção
do Pe. Morais Rego.
"i4/12

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Assina uma denúncia apresentada pelo deputado Leandro Hei.erra
contra o
"conselheiro visconde do Rio Branco, atual presidente do
Conselho de Ministros, do conselheiro .João Alfredo Correia
de Oliveira, ministro e secrct:írio dos Negócios elo lmpi'.rio,
do conselheiro visconde de Caravelas, ministro e sl·crct;írio do~
Neg&'.::ios Estrangeiros, pelo crime de maquinar dcstrnir a l'l'·
Iigião do Estado, adotada pelo pacto furnlamcntal, e pelo
crime de suborno."
"Os fatos criminosos são: pcrsq,\·tii~'.ão a O. Vital l\foria
Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda, e n. ,\111c'111io de
Macedo Costa, bispo do Par;'1, presos e m:írt ires cm s:11 isfa~:;·111
à vontade e caprichos da 111açonaria, seita 11mit:1s n•n•s ('Oll·
denada por diversos Sa11Líssirnos Padres. u1jo pn·1cito q11cri;1111
esses ministros dcsohcd'cccsscrn os refn i cios p1l'1;1 d els: e· porq 111•

mais, por intermédio de seu delegado, presidente de Pernam·
buco, empregaram peditório e influência para que os vigários
da cidade do Recife fizessem o que não deviam, desobedecer
ao prelado, seu chefe e superior legítimo."
2 de setembro de 1874, t. V, p. 31.
N.&C.
Assinam a denúncia todos os padres deputados com exceção do Pe.
João Manuel de Carvalho. O deputado Leandro Bezerra, em apoio a
outra enérgica intervenção de Tarqüínio ele Sousa, falando pela ordem,.
referia-se a um total de 100. 000 assinaturas de protesto contra a prisão
dos bispos e anunciara a deníincia que iria formular "contra três Srs. ministros que são criminosos, segundo minha consciência, um como mandante, em sua qualidade de grã0-mestre do Grande Oriente do Lavradio,
e dois como mandatários.
Ouvi dizer que um desses ministros, quando linha de assinar qualquer papel tocante 1t perseguição desses venerandos prelados, sempre
hesitava e muitas vezes chorava, dizendo: sou forçado pelo dever do meu
cargo!" A denúncia é encaminhada a uma Comissão Especial, eleita na
se~são do dia 3 e composta dos deputados Carneiro ela Cunha, Pereira
Franco e Alencar Arai-ipe (Anais, V. ·1'1) .
No fim da mesma sessão. os deputados eleitos apresentam o parecer
da Comissão. Depois de muitm' considerandos, concluem que "a denúncia não tem procedência e deve ser rejeitada" (Anais, V, '19) . Na sessão
do dia seguinte, entra cm discussão o parecer <la Comissão. Ferreira
Viana impugna as razões do P'lrecer e provoca o Pe. Pinto de Campos
a entrar no debate. Este se escusa: "Quando eu era sozinho ~t tribuna,
falava; mas hoje hà tantos teólogos, entrega-lhes a tarefa" (Anais, V,
60) . Alencar Araripc toma a defesa do parecer, aparteado por Diogo
de Vasconcelos. Por sua vez, Leandro Bezerra faz longo e patético discurso defendendo a denúncia que levantara contra os ministros, sem
receber nenhum aparte de apoio dos padres deputados (Anais, V, 126·
134) . Enfim, por proposta do deputado João l\Iendes, são rejeitadas as
razões do parecer, mas o próprio parecer, rejeitando a denúncia, é aprovado (Anais, V, 68).

74/13

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Apresenta à Câmara o discurso que pronunciara, felicitando S. M.
o imperador pelo aniversário da Independência do Império, como orador
da Comissão representativa da Câmara.
9 de setembro de 1874, t. V, p. 80.
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N.&C.
Eis na íntegra seu discurso:
''Senhor! - Cumprimos o honroso encargo que pela Câmara dos
Deputados nos foi cometido, apresentando-nos em tão festiva ocasião
ante o trono de Vossa Majestade Imperial.
"Raia hoje, pela qüinquagésima segunda vez, a aurora do dia que
tornou o Brasil independente e autônomo; e se tão curto espaço mal basta para nos alar aos altos destinos que a Providência reserva a este abençoado torrão, é todavia suficiente para patentear ao mundo, e convencernos a nós mesmos de que esta grande nação se achava já madura par;1
reger-se, e de que em seus filhos, e na sua natureza esplêndida, possui
wdos os elementos para vir a conquistar um dos mais preeminentes
lugares entre os povos civilizados.
"Com efeito, Senhor, se geralmente meio século é nada na vida das
nações, outro tanto se não pode dizer em relação à terra de Santa-Cruz,
que nesse curto prazo goza e admira magníficas provas de progresso cm
todas as suas manifestações.
"Criaram-se, aperfeiçoaram-se e arraigaram-se as instituições, a cuja
;ombra fruímos todas as vantagens da liberdade, da ordem, da prosperidade e da paz externa e interna. Consorciaram na América o trono e
a nação, coadjuvando-se mutuamente para ventura comum. Respeitando
a todos os povos, somos por todos respeitados. Se alguma vez, dolorosa,
mas indeclinável necessidade, nos forçou a brandir a espada, nunca,
senão com honra e glória, voltou ela à bainha. Impera o direito, que
só cm si mesmo, e não na força vai haurir a força que lhe é congênita.
"A dignidade hum;ma, supremo jus social, tem na lei sua norma,
como a sua proteção. Centuplicaram-se os recursos de todas as espécies.
Criou-se o espírito de associação. Navegação e comércio subiram a grau
assombroso. Às riquezas do solo, às entranhas da terra, aos prodígios da
indústria, ao impulso da autoridade, à iniciativa particular se devem.
de dia em dia, melhoramentos novos.
"Riscaram-se da nossa legislação p:íginas que, aos olhos da religião,
da filosofia e dos estranhos, a conspurcaram. Crescemos cm consideração
e benquerença da Europa e da América, por nossa lealdade, ilustração
e prudência. Somos, e mais seremos em futuro pr<'>ximo, alvo de nobres
invejas.
"E as rédeas do Governo de sociedade tal têm sido empunhadas cm
nome de V. M. Imperial, há 13 anos, e por suas próprias mãos, h;'1 !li.
É assim quf! tamanho esplendor se reflete da nação para o imperante,
como cio imperante para a nação.
"É festa de família a que ho.ie con1cmoramos. O povo hrasilciro,
na pessoa de seus imediatos representantes, saúda 110 dia 7 de ~ctcmbro
;;eus cidadãos e seu augusto chefe."

!r> I

No dia 12 de setembro, seria encerrada a sessão legislativa, com o
discurso do imperador no qual, S. M. nenhuma referência mais fará à
questão religiosa.
74/14

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
"Os atuais capuchinhos continuam no mesmo" (apoiados).
9 de setembro de 1874, t. V, p. 85.

N.&C.

Aparte à seguinte passagem de um discurso do deputado baiano
Araújo Góis: [ ... ] que o nobre ministro "mande buscar à Europa religiosos capuchinhos e espalhe-os por esses centros do Império, que há de
tirar grandes vantagens (apoiados). Não tenha medo do jesuitismo.
O Sr. Leandro Bezerra: - Apoiado.
O Sr. Araújo GóiJS: - Sr. presidente, os religiosos a que me refiro,
os frades barbadinhos, conforme o nosso povo os denomina, são os grandes catequistas, os homens que têm prestado importantes serviços em
semelhantes missões (apoiados),.
Eu lembro-me, com reconh1~cimento, de um notável religioso do convento de Nossa Senhora da Piedade da Bahia, o célebre frei Ludovico
de Liorne, que regou até com o seu sangue as florestas virgens do sul
da Bahia, e plantou em diversos lugares a cruz do Redentor (apoíados),
chamando imensas tribos errantes ao seio da religião (apoiados).
Lembro-me ainda, Sr. presidente, que no recôncavo da Bahia onde
tive a fortuna de nascer, eu via, na minha meninice, quando por ali
apareciam os antigos missioná;rios, o respeito com que eram acolhidos
pelas famílias as mais importantes, as homenagens que recebiam e a
maneira com que se portavam. Em toda a parte eles davam exemplos
das mais severas virtudes e qa fé a mais ardente. Eram verdadeiros
apóstolos, e correspondiam perfeitamente ao acolhimento que encontravam desde a choupana até as casas mais luxuosas."
SESSÃO DE 1875
75/1

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Pede ao presidente da Câpiara que consulte o plenário, no sentido
de saber
"se, em consideração à santidade dos dias da presente semana,
em que se comemoram os sacrossantos mistérios da nossa re-
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denção, convém suspender os seus trabalhos legislativos até
segunda-feira próxima, a exemplo do que se pratica em todos
os países católicos."

N.&:C.

22 de março de 1875, t. I, p. 70.

O requerimento é combatido por Pereira da Silva, o qual lembra
ser costume suspenderem-se os trabalhos parlamentares somente a partir
da quinta-feira santa. Entretanto, o requerimento é aprovado e as sessões
legislativas só reabrirão a 29 de março.
75/2

TOMAS DE MORAIS REGO
"É bom ler esse bilhete. "

30 de março de 1875,

t.

I, p. 83.

N.&C.
Tarqüínio àe Sousa fazia novo e corajoso discurso denunciando as
arbitrariedades do Governo contra os bispos de Olinda e do Pará. Denuncia ::i manobra do Gabinete procurando ameaçar a Igre_ja com a aprovação dél lei do casamento civil, para o qual Alencar Araripe apresen.
taria, aliás, novo projeto na sessão de 17 de junho, e com a adoção de
um regime de separação ela Igreja e do Estado. Refere-se ao fato do<>
bispos de Mariana e Diamantina terem tomando as medidas contra os
maçons numa demonstração da solidariedade do episcopado. Protesta
contra a incomunicabilidad'e cm que fora mantido o chantre Camelo de
Andrade, que fora designado para governar a diocese de Olinda e fora
preso por recusar-se a cumprir as ordens do Governo. A incomunicabilidade fora suspensa por uma ordem do presidente da província, Henrique Pereira de Lucena, ordem enviada por um bilhete ao general q uc
comandava o presídio. O bilhete, que o Pe. Morais Rego pede seja
lido, dizia: "General, conceda licença ao portador, e a todos que quiser<"m, visto ter o segundo governador assumido o exercício". Tarqüfnio
de Sousa, apoiado por repetidos apartes de João Mendes, só mereceu
aquele aparte de um dos padres deputados. O presidente do Conselho,
vi~conde do Rio Branco, responde a Tarqüínio de Sousa, o qual replica
imediatamente, em discurso no qual, às acusações precedentes, acrescenta
a denúncia das arbitrariedades cometidas contra os jesuítas, contra os
quais "não conseguiram os agentes do Governo encontrar e exibir prova
alguma" (Anais, l, 361). Também esse discurso não suscita apoio de
nenhum padre deputado. Na se~são de l.º de abril, Pinheiro Guimarães
volta a tratar da questão religiosa, censurando o Governo pelos 4 anos
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de prisão com trabalhos forçados a que tinham sido condenados os
bispos.
D. Vital, ao ser preso, designara um governador do bispado, o chantre J. J . Camelo de Andrade. Este fora imediatamente intimado a
suspender os interditos. Recusando-se a fazê-lo, foi preso, processado
e condenado à prisão por 4 anos. A pena foi transformada pelo Poder
Moderador em desterro para fora de Pernambuco. O segundo governador, Pe. Sebastião Constantino de Medeiros, a que alude o bilhete,
também se recusou a revogar a condenação lançada pelo bispo. Começou o processo contra o Pe. Medeiros. Não chegou à prisão porque veio
a anistia.

75/3

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Assina várias emendas ao orçamento do Império, prevendo verbas
para diversos gastos públicos. Entre as emendas propostas, consta a seguinte:
"Os atuais foreiros e arrendatários das terras de índios
das aldeias extintas poderão adquirir a propriedade delas
mediante o pagamento do preço correspondente ao valor de
vinte anos dos foros já estipulados."
12 de maio de 1875, t. 1, p. 49-52.
N.&C.

As aldeias de índios, outrora dirigidas por missionários, jesuítas ou
franciscanos, e carmelitas, haviam sido inteiramente laicizadas por Pombal, e u·ansformadas em municípios, sujeitos à legislação ordinária. A
maior parte entrou em decadência. Em breve os índios misturaram-se
com a população branca ou negra vizinha e desapareceram como entidade autônoma. Daí o avanço sobre as terras abandonadas. Algumas
vieram até o séc. XIX, assistidas por franciscanos, capuchinhos ou padres seculares. No Estado do Rio de Janeiro, ainda resta o nome da
cidade Conservatória, antiga Conseruatória dos tndios, de onde desapareceram. A população miserável que se encontra nas adjacências apresenta visíveis traÇoS da raça dos antigos donos da terra até o I. 0 Reinado.
75/4

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Assina a redação de vários projetos de resolução, modificando os
limites de distritos eleitorais e concedendo pensões.

22 de maio de 1875,
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t.

1, p. 119.

N.&C.
Curiosamente, o único projeto que não assina com os ouu·os membros da Comissão de redação é um projeto concedendo privilégio por
dez anos a "Alexandre Gasparoni e J. Pablo Ramon Poch, para intro.
duzirem no Império a pólvora inexplosiva, inventada pelo segundo agraciado". Talvez fosse o caso que uma "pólvora inexplosiva" tenha despertado suspeitas no belicoso Pe. João Manuel de Carvalho.
75/5

TOMAS DE MORAIS REGO
"Não apoiado.··

N.&C.

17 de junho de 1875, t. ll, p. 135.

Trata-se de um protesto, o único expresso por um padre deputado,
nos debates que continuavam sobre a questão religiosa. Ocupava a
tribuna o deputado Alencar Araripe: "Se pudermos conseguir formar a
atribuições do Estado por forma tal, que o poder eclesiástico o não em.
barace no exercício dessas atribuições, teremos suprimido o motivo e
as causas dos lamentáveis fatos que deploramos na intitulada <.1uestão
religiosa, subsistente a quase três anos.
Desde que o sacerdote não possa por meio do exercício <las suas
funções espirituais aspirar a vantagens políticas, como atualmente acon·
tece" [ ... ] "atualmente o abuso das atribuições eclesiásticas (não apoia.
dos) tem por incentivo a manutenção de um estado de coisas, de que
provêm ao clero poderio e influência na sociedade temporal. Tiremos
toda a conseqüência civil aos atos do poder espiritual, e este os não
praticará abusivamente, porque nada conseguirá senão demonstrar alucinação". A questão religiosa continuava preocupando o Governo e a
opinião pública. Na Fala do Trono, o imperador se referiu à questão:
'As dioceses de Olinda e do Pará conservam-se nas condições anormais
que produziu o conflito suscitado pelos respectivos prelados. O Governo
tem sido, infelizmente, constrangido a usar de meios repressivos, para
trazer aquela parte do clero brasileiro à obediência devida à Constituição e às leis. Creio que a Santa Sé, convencendo-se da verdade dos
fatos e apreciando exatamente tão penosas circunstâncias, fará u <.1ue
está de sua parte para restaurar a antiga harmonia entre :1 autoridade
civil e a eclesiástica; mas, se tanto for necessário, conto com vosso ilustrado concurso para as provid'ênc'ias legislativas que esse estado de coisas
possa exigir" (Anais, 1, 3-4). No voto de graças, foi feita alusão ao
texto imperial: "É de lamentar que as dioceses de Olinda e do Pará se
conservem nas condições anormais que produziu o conflito suscitado pe·
los respectivos prelados, tendo sido o Governo constrang-iclo a usar de
meios repressivos para fazer respeitar a Constituição e as leis.
0
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"A Câmara espera que a Santa Sé, convencendo-se da verdade dos
fatos, e apreciando exatamente tão penosas circunstâncias, contribua pelos meios que dela dependem para restaurar a harmonia entre a autoridade civil e a eclesiástica; mas, se tanto for necessário, prestará o seu
concurso para as providências legislativas que ao Governo de V. M. Imperial parecerem convenientes à guarda dos direitos da soberania nacional" (Anais, 11, 58). Diogo de Vasconcelos, na sessão de 2 de junho,
criticara com vigor as manobras do Governo e alertara para a situação
calamitosa em que se encontrava a diocese de Belém do Pará. O próprio Silveira Martins, adversário dos bispos, aproveitara da questão religiosa, para, na sessão de 3 de junho, transformá-la em arma política
de ataque contra o Gabinete e especialmente contra o ministro do Império, João Alfredo Correia de Oliveira. Em toda essa agitação parlame:itar, a única intervenção dos padres deputados foi esse rápido não apoiado do Pe. Morais Rego. Quem protesta contra a resposta à Fala do
Trono e contra toda a conduta do Governo na questão religiosa é Tarqüínio de Sousa, em longo e enérgico discurso, na sessão de 18 de junho,
discurso no qual aliás solicita a participação do Pe. Morais Rego no
debate (Anais, II, 157) . O texto do voto de graças foi aprovado na
sessão de 22 de junho (Anais, II, 180). Na sessão de 7 de junho, Leandro Bezerra pronuncia novo discurso, examinando os vários problemas
políticos e religiosos criados pela atitude do Governo, responsabilizando
nominalmente o visconde do Rio Branco a quem acusa de atuar na
questão como grão-mestre da maçpnaria. Lê um breve de Pio IX con·
fortando a Igreja do Pará pelas perseguições sofridas. Apenas o Pe.
João Manuel de Carvalho intervém ·no discurso em breve aparte defendendo o Gabinete, que aliás haveria de cair e ser substituído na sessão
de 28 de junho por novo Gabinete sob a chefia do duque de Caxias.
Na sessão de 21 de junho, Duarte de Azevedo, ministro da Justiça, res·
ponde a Leandro Bezerra e se refere a um projeto de separação da Igreja
e do Estado, apresentado por Alencar Araripe. Só aqui intervém o Pe.
Pinto de Compos: "Projeto deste&tável, sinto dizê-lo em atenção ao res·
peito que tributo a seu digno autor". No prosseguimento da discussão,
intervém de novo, aludindo às "conseqüências funestas e ·absurdas a
que nos arrastava a separação da Igreja e do Estado".

75/6

TOMAS DE MORAIS REGO
"-Essa rolha assim é temível."

N.&C.

20 de julho de 1875,

t.

III p. 138.

O deputado Carneiro da Cunpa pronunciava um discurso, cujo texto
aliás não consta dos Anais.
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Advertido pelo presidente ela Câmara que não podia continuar, por
ter esgotado o tempo, insiste em concluir: "Ouça a Câmara: o Pe. Ca·
listo levou a sua temeridade ao ponto de facultar o púlpito da sua matriz
a uma sacerdotizal [ ... ]" O presidente cassa-lhe a palavra. Aí intervém
o aparte do Pe. Morais Rego, usancfo o jargão parlamentar para significar o ato de autoridade da presidência.
JOÃO MANUEL DE CARVALHO

75/7

Com os outros membros da Comissão de Redação, assina a redação
do projeto-de-lei autorizando o Governo a reorganizar o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos-Mudos.
10 de agosto de 1875, t. IV, p. 59.
N.&C.

Na mesma sessão, assina mais vinte e cinco projetos concedendo
várias isenções e autorização de pensões, loterias e matrículas, e mais
quinze projetos, do mesmo teor, na sessão de 12 de agosto.
O Imperial Instituto dos Meninos Cegos fora fundado a 12 de setembro de 1854, por iniciativa de Luís Pedreira do Couto Ferraz, visconde do Bom Retiro. Em 1864, mudou-se do morro da Saúde para o
·..ampo ele Sant'Ana. Seu primeiro diretor foi o Dr. José Francisco Xaviec
Sigaud, médico do Paço, francês. O segundo foi Cláudio Luís da Costa,
sogro de Gonçalves Dias e de Benjamim Constant Botelho de Magalhães,
que sucedeu ao sogro. Eis por que na República veio a se chamar Instituto Benjamim Constant. Está hoje na Praia Vermelha.
O Instituto elos Surdos-Mudos foi fundado por influência de um
mrdo-mudo francês, E. Huet, que queria fundar uma escola. A princípio consistiu numa simples aula daquele francês, instalada num colégio
particular, com auxílio do Governo. Uma Comissão nomeada pelo marquês de Abrantes, marqueses de Olinda e Monte Alegre, cons.0 Euzébio
de Queirós, Pacheco da Silva, reitor do Colégio Pedro II, o prior do
Convento do Carmo, o abade de S. Bento e o Cônego Fernandes Pinheiro. Em 1857, foi consignada verba para aluguel de um prédio e
pagamento de pensões a alunos.
Em 1861, após grandes dissenções, Huet retirou-se. Em 1862 assumiu
a direção o Dr. Manuel Magalhães Couto. Novo regulamento foi dado
em 1873. Seu reorganizador foi o Dr. Tobias Leite (27) •
(27) AMARO CAVALCANTI: Noticia histórica. Rio, Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores. Rio, 1898.
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75/8

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Assina três projetos de resolução, concedendo isenções e cinco loterias, à Escola Propagadora da Ilustração às classes operárias, na freguesia de São João Batista da Lagoa, nesta Corte_
4 de setembro de 1875, t. V, p. 51.
N.&C.
Logo a seguir assina mais oito projetos concedendo loterias, e vantagens aos bancos de crédito territorial.
Não se encontram referências à escola com esse nome. O Almanaque Laemert, 1875, menciona uma escola particular subvencionada: o
curso noturno da Sociedade Propagadora da Instrução Gratuita - à rua
de São Clemente, 37 (Colégio São Clemente). Além dela, as Irmandades
de N .S.1 da Conceição da Lagoa e de N .S.ª de Copacabana mantinham
cursos noturnos.
Note-se que a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional mantinha duas escolas noturnas para adultos: - Uma na rua dos Ourives,
outra na rua São Joaquim (hoje Floriano Peixoto), 187. Na segunda,
ensinavam-se física, química, história natural e economia industrial.
75/9

TOMAS DE MORAIS REGO

Critica a Comissão de Estatística, que não anda marcando razoavelmente os limites entre a Provínicia do Ceará e a do Piauí, que passam
pela Serra Grande ou Ibiapaba i= pelo rio Timonha:
"A lei, o testemunho de todos os escritores, dão a Serra
de lbiapaba como a principal linha divisória entre aquelas
duas províncias. "
A Serra termina, porém, entre 95 e 120 quilômetros do
mar. O outro limite, que separa neste pedaço não pode ser
outro senão o rio Timonha ou o Ubatuba, que nascem, aquele na parte oriental da tromba da serra, e este, na ocidental,
os quais, depois de um curso de 60 quilômetros, fazem sua
junção e vão desagu<lr no mar.
Aduz, em defesa dos direitos do Piauí sobre o porto da Amarração,
vários argumentos históricos.
9 de setembro de 1875, t. V, p. 70-76.
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N.&C.
A Estatística foi introduzida no Brasil através do decreto de 14 de
janeiro de 1871, que criou a Diretoria-Geral de Estatística do Império.
Esta diretoria foi a responsável pelo primeiro recenseamento da população brasileira, ordenado por decreto de 30 de dezembro de 1872.
É de notar que a questão levantada pelo Pe. Tomás ainda não foi
dirimida. O último Atlas do Brasil, ao milionésimo, publicado pelo
lBGE, registra duas demarcações, uma defendida pelo Piauí, outra pelo
Ceará.
Na sessão de 22 de setembro, Alencar Araripe defende os interesses
do Ceará sobre o território em litígio. O Pe. Morais Rego intervém com
vários apartes para contestar o orador (Anais, V, 188 ss).
75/10

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Apresenta o texto de dois projetos de resolução: o primeiro, autoriza o Governo a favorecer, com vantagens financeiras e hipotecárias, a
criação de um banco de crédito real. O segundo, ao bacharel Américo
de Castro ou às empresas que se organizarem com o fim de construir,
nos arrabaldes desta cidade, grandes edifícios denominados Evôneas para
dar cômodo agasalho às famílias pobres e aos artistas:
"Fica autorizado o Governo para conceder isenção absoluta de décima urbana até dez anos, continuando, porém, o
Tesouro Nacional a receber, durante este prazo, a décima
que pagarem os edifícios e terrenos desapropriados nos pontos designados com aprovação do Governo, se à vista dos estatutos e dos benefícios que estes garantirem à população pobre, for conhecida a utilidade prática das mesmas empresas.
Os edifícios reverterão ao domínio nacional ou municipal,
de acordo com o Governo, findo o prazo de 60 anos."
8 de outubro de 1875,

l.

VI, p. IG.

N.&C.
O nome Evôneas foi ligado a casas populares. Já na República fundou-se uma empresa com o nome de Evôneas Fluminenses, por iniciativa
do barão do Rio Negro. A finalidade era construir casas populares.
Seu presidente foi Rodolfo Dantas. A empresa faliu após um intcrmin:ível pleito, acompanhado de grandes debates pela imprensa.
É bom assinalar que o termo artista até a República significa optrtirio.
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DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA
(1877)
A Décima Sexta Legislatura teve apenas duas sessões: uma inaugurada em fevereiro, e outra em junho. Será logo dissolvida em abril
de 1878.
Foi uma Câmara ainda com maioria conservadora na qual os ímpetos da minoria liberal, com a força de grandes tribunos como Martinho
Campos, Silveira Martins, Cesário Alvim e outros, se faziam sentir.
Apenas dois padres participaram dessa legislatura: o Cônego Siqueira Mendes, pelo Parà, e Monsenhor Pinto ele Campos, por Pernambuco.
O primeiro ocupa-se exclusivamente dos projetos provinciais, em
especial os relativos à navegação na bacia amazônica. Apresenta apenas,
sem êxito, um projeto de alcance nacional, reformando a recente lei eleitoral, mas inspirado exclusivamente nos interesses de seu partido conservador nas lutas políticas de sua província.
O segundo quase não intervém nos debates, exceto através de apartes, e esquiva-se de participar da Comissão de Poderes, alegando motivos
ele saúde.
No entanto, grandes projetos er1un discutidos, especialmente relativos
à instrução pública e á questão agr{1ria, sem nenhuma participação dos
sacerdotes deputados.
JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

77/1

Envia ofício à mesa, pedindo
"dispensa de membro da l.ª Comü:são de Inquérito, por lhe
não permitir o seu estado de saúde."
11 de janeiro de 1877, t. I,

p. 67.

N.&C.
A dispensa é concedida e nomeado logo para a Comissão de Inquérito, incumbida da verificação das eleições, o deputado Cunha Leitão.
Na sessão seguinte, Cesário Alvim e Martinho Campos protestavam contra o critério de nomeação. O Pe. Pinlo de Campos ainda dispunha
de prestígio eleitoral: fora eleito pela sexta vez, com um total de 777
votos. Sua saúde não devia estar muito abalada. Morreria só 10 anos
depois, cm Lisboa (Anais, I, 132). Por outro lado, parecia crescer no
Pará a força eleitoral do Pe. Siqueira Mendes, que figura como o mais
votado cm sua província, com um total de 208 votos (Anais, I, 169).
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77/2

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

Faz freqüentes apartes ao discurso do deputado pela Bahia, Cícero
Dantas Martins, depois barão de Jeremoabo. Estranha este deputado
que a Fala do Trono, lida pela regente, a princesa Isabel, não tenha
feito nenhuma referência ao encerramento da questão religiosa e a suas
conseqüências. Permite-se assim historiar de novo a questão religiosa,
para chamar a atenção da Câmara sobre vários problemas que a questão
levantou e que ainda não têm solução. Refere-se em primeiro lugar, à
questão do placet, que D. Vital desrespeitou, em contradição com todos
os grandes bispos brasileiros, que não punham em dúvida o direito do
placet, sobre
"quaisquer bulas, letras apostólicas, constituições eclesiásticas
ou quaisquer rescritos [ ... ]
"O Sr. Pinto de Campos: - Menos as constituições dog, .
,, [ . .. ]
matlcas.
Dantas, com um apoiado do Pe. Pinto de Campos, considera a seguir a condenação elos bispos excessiva, a qual porém conduziu à anistia:
"A anistia não perdoa, apaga o crime; a graça perdoa,
não apaga o crime". O Governo optou pela anistia, cloncle
se presume que pretendia apagar o crime. Assim, deixou pendente uma segunda questão, da maior gravidade, qual seja a
relativa aos atos religiosos dos maçons, especialmente ao casamento dos maçons. A questão estaria resolvida se tiYesse
sido admitido o casamento civil.
O Sr. Dantas: - Se fosse um caso resolvido, que o casamento é sacramento; se o próprio Concílio de Trento o considerasse ponto de fé e de dogma.
O Sr. Pinto de Campos: - Que o casamento foi instituído
por Jesus Cristo não resta a menor dúvida.
Dantas lembra que vários países catól'icos já adotavam o casamento
civil:
"O Sr. Pinto de Campos: - [ ... ] Com os protestos constantes da Igreja, contra a violação de uma lei santa."
Lembra a seguir o deputado Dantas que, quando nos anos de 1859
ou 1860, foi levantada a t)ncstão do casamento civil,
"se não fora a barreira ingente e invencível posta então
pelo ilustrado deputado por Pernambuco, principalmente por
ele, o Sr. Pinto de Campos, creio que a proposta do Poder
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Executivo teria sido convertida em lei, e esta dificuldade
que hoje nos assoberba estaria desde então resolvida.
O ilustre deputado, o Sr. Pinto de Campos, que agora me
parece punido por aquela sua falta [ ... ]
O Sr. Pinto de Campos: - Aceito."
N.&C.

26 de março de 1877, t. l, p. 334-337.

A punição do Pe. Pinto de Campos a que se refere o deputado
Dantas prende-se a um fato pelo mesmo descrito em seu discurso. O Pe.
Pinto de Campos recebera do pároco delegação para abençoar o casamento do Sr. Joaquim Lopes Machado com a Sra. Constança Santiago.
Vendo que do processo não constava nenhuma irregularidade, o Pe. Pinto de Campos abençoou o casamento.
Acontece que o noivo era maçom. Comenta então o deputado
Dantas:
"O Pe. Pinto de Campos caiu no laço e prestou-se a assistir ao casamento do digno cidadão com aquehL respeitável dama.
O que aconteceu, !>enhores? No dia imediato o raio da suspensão
fulminava o nobre deputado, que ainda hoje está suspenso ex informata
conscientia.
O Sr. Pinto de Campos: - Hoje não.
E referindo à suspensão recebida, observa o Pe. Pinto de Campos:
"Se o ato desonrou, não foi decerto a mim, mas a outrem; e até
deplorei que uma censura da Igreja em lugar de atrair animadversão
àquele a quem foi dirigida, lhe fosse motivo para aplausos". Na seqüência do discurso de Dantas, o Pe. Pinto ele Campos contesta ainda sua
tese de que no Brasil a opiniiio pública deseja o casamento civil, mas
concorda com ele quanto à necessidade de que o Governo não continue
mudo sobre a questão.
"Em 1876, Mons. Pinto de Campos foi suspenso do exercício de
todas as suas ordens pelo bispo de Pernambuco porque, negando-se lic.ença para o casamento de uin católico pertencente à maçonaria com
uma católica e tendo-se-lhes expedido licença para se casarem com as
formalidades do casamento acatólico, o monsenhor celebrou o ato segundo a licença, mas dizendo: - Em nome da Igreja vos considero unidos em legítimo matrimônio (2B) .
"Querem outros gue fosse punido o celebrante <lo casamento de Lopes Machado porque proferiu estas palavras: Ern nome da Igreja os considero unidos em legítimo 111ntrimô11io (29) .
(211) RODRIGUES. .JOSf; CARLOS: fü:ligiücs acatólicas 110 Brasil 1500-1900. Ed.
Rio de Janeiro, "Jornal do Comércio", 1904, p. 148.
(29) CHRISTIANO OTTONI: .4 liberdade dos cultos 110 Brasil. Rio de Janeiro,
um, p. 242.
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

77/3

"Estava em Roma quando se fez o funeral de Montalembert, e o Santo Papa deu provas de que se tratava de um
filho memorável da Igreja."

26 de março de 1877, t. III, p. 338.
N.&C.
Trata-se de mais um aparte do Pe. Pinto de Campos ao discurso
do deputado Dantas, que discorrendo sobre a liberdade de consciência,
evocara o nome de Montalembert:
"Desde que no Congresso de Malines, Montalembert levantou a yoz
cm favor da liberdade de consciência, seus imensos serviços à Igreja católica foram esquecidos:·
Aqui entra o aparte. Costa Pinto, ministro do Império, responde à
interpelação do deputado Dantas, atestando que o silêncio do Governo
não escondia nenhum compromisso secreto com a Santa Sé, relativo ao
casamento civil. O tema realmente haverá de explodir na legislatura
seguinte, sob o Gabinete liberal. Costa Pinto, em sua intervenção, não
deixa de tecer elogios a Monsenhor Pinto de Campos, pela "cordura e
mansuetudc com que aceitou e respeitou o ato de seu superior eclesiástico."
É um deputado conservador, Ferreira Viana, que se incumbe de refutar as afirmações do deputado Dantas, liberal, sobre a questão religiosa e suas conseqüências. É ele quem defende o bispo, D. Vital, pela
suspensão ex informata conscientia, de Monsenhor Pinto de Campos, o
qunl aliás, em aparte, admite que o bispo agiu em boa fé. Cunha Bittencourt apóia o ministro Costa Pinto, de cuja intervenção deduz a esperança de que "não há de ser deste Ministério que os inovadores obterão
esperança para a decretação do casamento civil, que para nós os católicos
uunca passará de um concubinato legal" (oh! oh!).

77/4

JOAQUIM PINTO DE CAMPOS
Com muitos deputados, assina projeto de resolução:

"O Governo é autorizado a despender até a quantia de
2.000:000$ com socorros às Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul,
para minorar os efeitos da seca; podendo fazer para esse fim
as operações de crédito que forem convenientes."
24 de abril de 1877, t. IV, p. 315.

N. &:: C.

Em discurso pronunciado em sessão anterior, o deputado José de
Alencar motivara o projeto, dizendo que se tratava de uma seca mais
aswladora que as registradas em 1825 e 1845. Curiosamente, também o
Rio Grande do Sul sofreu as conseqüências de uma longa estiagem.
JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

77/5

Critica a opinião de alguns deputados que acham desnecessária a
presença de uma legação brasileira junto à Santa Sé, de vez que o Papa
não era mais soberano temporal:
"Todas as nações católicas continuam a conservar perante Sua Santidade os seus representantes."
11 de junho de 1877, t. I, p. 75.

N.&C.
'

um aparte a um discurso de Leão Veloso que discute o orçamento
do Ministério dos Estrangeiros.
Julgava necessário esse deputado fechar algumas representações na
Europa, que poderiam ser extintas sem prejuízo público. Entre estas,
figurava a legação junto à S<i.nta Sé, de vez que, na Itália, já existia
uma legação junto a Victor Emmanuel. De mais a mais, para o mesmo
deputado, o chefe do catolicismo não devia ser considerado um soberano temporal, principalmente depois da secularização dos Estados Pontifícios. Ao que, replica ainda o Pe. Pinto de Campos, referindo-se ao
Papa: "acha-se esbulhado, pel<i violência da soberania nacional, que em
um dia lhe será restituída."
Victor Emmanuel terminará a obra de unificação da Itália, anexando-lhe os antigos Estados Pontifícios. Contrariamente à previsão do
Pe. Pinto de Campos, estes nem cm um século foram restituídos à Igreja,
aliás, hoje podemos afirmar, felizmente para ela. Diogo Velho, ministro
dos Estrangeiros, responde a Leão Veloso:
"Não concordo na supressão de qualquer das legações de Roma,
por ser manifestamente impolítico reuni-las. No estado em que se acham
as relações da Santa Sé com o governo da Itália, é impossível termos em
Roma uma legação que nos represente simultaneamente perante o Sumo
Pontífice e o Rei" (apoiados) (Anais, l, 312). A representação brasileira não foi fechada nunca. É o único país que não teve solução de
continuidade nas relações com a Santa Sé.
É
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77/6

Na sessão de 22 de março, fora apoiado seu requerimento pedindo
ao Governo informações sobre a navegação no rio Araguaia. De posse
dessas informações, pretendia participar da discussão do orçamento. Infelizmente não as recebeu, mas assim mesmo inscreveu-se para a discussão do orçamento, ficando porém colocado em 30.0 lugar. Sente-se no
dever de dar explicações à Câmara sobre o problema da referida navegação, especialmente depois do discurso feito pelo nobre deputado por
Minas Gerais. Como foi concedida urgência para outros projetos de
menor importância, pede urgência para o seu, tanto mais justa quanto
já havia seis meses que não ocupava a atenção da Câmara.

N.&C.

2 de julho de 1877, t. II, p. 3·4.

Desde a legislatura anterior, o Pe. Siqueira Mendes vinha se ocupando do assunto. O deputado por Minas que tratara do assunto fora
Afonso Celso (Anais, I, 273). É aprovada a urgência para ser discutido
e> assunto antes e.la aprovação do orçamento (3º).
77/7

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES
Responde à argumentação de Afonso Celso:
"Iludido foi o nobre ministro, quando confeccionou o
seu relatório, assim como o foi seu antecessor; iludido foi o
nobre deputado por quem o informou que o serviço se está
fazendo como deve ser feito; iludidos têm sido os nobres
deputados pela Província de Goiús, porque a verdade é outra
e não aquela que se tem querido sustentar." [ ... ]

Historia os fatos desde a contratação autorizada em 1870 para a
navegação do Araguaia entre ltacaiú, no Mato Grosso, até Santa Maria,
em Goiás, com a subvenção de 40 contos anuais. Em 1873, houve re~;cisão
do contrato, assumindo o Governo a navegação, em condições onerosas
e insatisfatórias. As embarcações levadas para lá são pequenas lanchas
que só servem para passeio:
"Não têm capacidade para passageiros, nem para carga,
não têm força para dar reboque sobretudo contra a corrente
(30) MAGALHÃES COUTO: Viagem ao Araguaia. São Paulo, 7.ª cd. 1975. Brasiliana, p. 77.
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"2.ª A importància por c1ue foram pagos esses objetos.
"3.ª Quais os dois vapores c1uc pela cláusula l.'1, do contrato de 1873, se obrigou o empresário a ceúer ao Governo.
"4.ª Por que preços se obrigou o Governo a pagar esses
vapores e oficina."
N.&C.

2 de julho de 1877, t. II, p. fi-12.

A intervenção vem o propósito do relatório do Ministério da Agricultura, e das emendas propostas para reduzir o déficit orçamentário.
O Pe. Siqueira Mendes continua a participar do debate aparteando o
discurso do deputado Afonso Celso, que volta a abordar o tema. O requerimento é aprovado na sessão seguinte (Anais, li, 26). Na sessão do
dia 4, Escragnolle Taunay refuta certas afirmações do Pe. Siqueira Mendes, que se defende com apartes.

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

77/8

Vota contra a seguinte moção levantada pela oposição liberal:
"A Câmara soube com o mais profundo pczar que o ministro da Fazenda estava associado a um conferente da alfândega, como comamlitário de uma casa importadora."
N.&C.

20 de julho de 1877, t. II, p. 117.

O deputado Cesário Alvim, na sessão de 13 de julho, levantara uma
grave acusação contra o ministro da Fazenda, barão de Cotegipe: era
sócio comanditário da firma importadora Masset, acusada de contrabando. O barão reconhece sua participação na firma, mas defende a moralidade de sua atuação.
Na sessão de 20 de julho, a oposição liberal transforma a acusação
numa moção. O ministro do Império e todo o Ministério, solidúrios com
o barão de Cotegipe, exigem a discussão da matéria e aceitam a moção
"como questão de gabinete e de plena confiança". Inflama.se o debate
com a participação dos líderes liberais Martinho Campos e Silveira Martins. Andrade Figueira apresenta uma moção substitutiva:
"A Cámara dos Deputados, depois de ouvir as explicações do ministro da Fazenda e julgando-as satisfatbrias, continua a depositar no ministro e cm todo o Gabinete a mesma confiança que dantes, e passa ;,
ordem do dia."
A moção úe Andrade Figueira é aprovada por 77 votos wntra Hi
e a moção liberal assinada por Martinho Campos é rejeitada por frl con-
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tra 16. Entre os que votaram contra essa última moção, figura também
o nome do Pc. Pinto ele Campos.
Este é o famoso caso chamado "das p<>pelines" (a seda vinha envolvida em peças de popeline) . Acabou abalando fortemente o Gabinete.
Cesário Alvim retificou, mais tarde, alguns pontos de sua acusação (31) .

77/9

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Com outros deputados, apresenta dois artigos aditivos ao ocçamento
geral do Império:
"É o Governo autorizado a prorrogar o contrato de navegação do rio Amazonas, e de seus afluentes com a atual
companhia Amazon Steam Navigation Company Limited por tempo que não exceda a 20 anos e mediante subvenção
que não ultrapasse a existente. "
"É o Governo autorizado a contratar uma estrada no rio
Xingu, que, salvando os lugares encachoeirados, ponha em
comunicação o baixo com o alto rio: podendo gastar com esse
melhoramento até 16,:000$000."

N.&:C.

24 de julho de 1877, t. II, p. 199.

A Amazon Steam Navigatiop. Company Limited foi criada por Mauá,
em Londres, em 1870.

77/10

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Como um dos signatários do projeto, que prorroga o contrato com
a Companhia do Amazonas, não pode deixar de defendê-la, porque da
aprovação do mesmo depende a continuação do progresso do Pará e
Amazonas,
"progresso espantoso e sem igual, iniciado em 1852 [ ...] época em que começou nos rios daquelas províncias a navegação
a vapor". [ ... ] "progresso quase impossível das rendas públicas",
como resultará claro do quadro comparativo que apresentará à Câmara.
Sem o brilho das teorias dos qradores que o precederam, trará sua con(31) PINTO WANOERLEY: "O barão de Cotcgipc
Jornal do Comércio, 7 de janeiro d~ 1934.
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C'

o caso das popelincs".

tribuição pr;ítica, pelos conhecimc11Los que adquiriu das muitas viagem
que fez naqueles rios "até onde estão explorados". Pretende assim refutar os argumentos daqueles que, julgando o projeto inspirado uos
interesses da empresa com a qual se propõe fazer o contrato, pretendem
impugná-lo,
"sem atenderem a que esta navegação, sendo a continuação
da que põe em comunicação, com esta Corte, as províncias
marítimas do norte, não deve desaparecer, porque a Província do Amazonas, mais que todas, necessita de estar em comunicação com a Corte, visto como pelos seus grandes rio:. está
em freqüente contacto com as repúblicas 1.:om que limita;
sem atenderem à renda extraordinária que desta medida virá
concorrer para debelar o déficit do tesouro, ao engrandecimento daquelas duas províncias que continuando na marcha
progressiva em que vão, serão brevemente duas <las mais prósperas e florescentes deste Império; sem atenderem, finalmente,
a que esse progresso que parece impossível é já experimentado
e tão natural naquelas duas províncias, à vista da inúmera
riqueza que contêm suas florestas, que para colhê-las nada
mais é preciso do que a exploração e navegação de sua infinidade de rios. Nos períodos de 1837 a 1852 e de 1852 a
1866, de cuja comparação se pode verificar o progresso das
províncias, não circulavam ali lanchas de propriedade particular em serviço ao comércio. Apenas funcionavam os vapores da Companhia do Amazonas. Baseado nos relatórios do
ministro da Agricultura e do presidente do Pará, o nobre
deputado pela Bahia concluiu que deve cessar a subvenção à
companhia.
Refuta essa objeção, mostrando que a companhia pode prestar os
seus bons serviços, precisamente devido à subvenção. Analisa longamente o relatório para demonstrar sua tese e se refere à incorporação
da Companhia Fluvial Paraense pela Companhia do Amazonas.. que é
a que presta os serviços pela menor subvenção,
"não há outra subvenção meuor úada a empresa alguma, nem
na Inglaten-a, nem nos Estados Unidos; uma milha navegada
pela Companhia do Amazonas custa 1$490 ao Estado."
Cita vanos depoimentos cm defesa dessa afirmação, entre os quais
os do vice-almirante Raimundo de Lamare e do deputado Tavares Bastos. Mostra as vantagens superiores prestadas pelos vapores da companhia em comparação com os outros. Aqueles conduzem mais pa>sagciros
e levam mais cargas que estes. Mesmo que essas quantidades fo~scm
iguais tal circunstância não
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"servida para <lispensar-sc impottantcs serviços da companhia,
porque aqueles vapores navegam somente dezesseis mil e tantas milhas, enquanto que os da companhia navegam duzen, tas e sessenta e tantas mil milhas. Aqueles saem somente
quando têm os carregamentos completos e para lugares onde
com certeza há frete, fazem viagens de poucos dias e quase
sempre para os mesmos lugares.
Ao passo que os da Companhia do Amazonas saem em
dias e horas determinados tenham ou não completo o carregamento, e percorrem imensas distâncias que não podem deixar de ser navegadas e de onde algumas vezes não trazem
frete que dê para as despesas do combustível"

e passa a citar as cifras relativas aos períodos comparados:
"Nos primeiros quinze anos antes da navegação, a renda
foi de cinco mil e tantos contos, e entretanto que nos 15 anos
posteriores, isto é, de julho de 1852 a junho de 1866, foi de
21.516,754$324.
A diferença é de 16. 210,550$161. A exportação, que é
o que mais diz respeito à navegação, nos primeiros 15 anos,
foi de 17 .889,541$663, e nos 15 anos posteriores foi de
73.304,084$799 isto é, uma diferença de 57 .645,000$. Mas
disse o nobre deputaçlo que isto é natural. Eu já disse de
passagem que ningué11'l é capaz de apresentar um quadro com
este desenvolvimento comparativamente extraordinário, já não
digo em outras províncias do Brasil, mas em alguma outra
parte do mundo."

E faz esta curiosa observação:
Se fosse por exemplo em São Paulo, onde há agricultura

e a mão do homem é auxiliada pela ciência, pelas máquinas,
enfim por tudo quanto se tem preparado para facilitar e au-

mentar a riqueza, não seria de admirar esse progressivo
aumento e podia-se atribuir a outra causa que não esta; mas
no Pará bastou que os vapores entrassem explorando os seus
rios para aparecer esta diferença na renda pública.

Compara depois longamente os milhares de milhas percorridas pela
companhia anualmente com o total das subvenções que recebe, para
mostrar que é a que opera a mais baixos custos.
Tanto mais que consome carvão e lenha que é comprada
a 35$000 cada milheiro da achas, preço alto devido ao fato
que "nem nas margens do Amazonas há habitantes para cor-

tar madeira, porque enquanto a borracha der 5.}, 6$ e 10$
por dia, ninguém se vai empregar cm cortar lenha."
Aduz mais cifras e dados em defesa da companhia, e infonna:
Antes dos serviços dessa, "uma viagem redonda entre Belém e Manaus, capitais <lo Pará e Amazonas, não 9C fazia em
menos de seis meses.
Só para subir o rio gastava-se quatro meses e mais. Hoje
esta imensa distância, este grande espaço de tempo, ficaram
reduzidos a onze dias, contando cinco que os vapores gastam
nos portos de Manaus e intermediários.
Eis, portanto, uma prova de que o desenvolvimento das
duas províncias procede da navegação, desenvolvimento que
não pode ser talvez apresentado em nenhuma parte do Império."
Lembra ainda os serviços da companhia auxiliando o Governo provincial na captura de vapores peruanos que navegavam em águas brasileiras, o que dá margem a um debate importante:

"A Província do Amazonas sobretudo não pode ficar sem
navegação, porque está cm contacto com tantos vizinhos [ ... ]
O Sr. Andrade Figueira: - Por aí vai mal, não pode entregar a defesa do alto Amazonas a uma companhia estrangeira.
O Sr. Siqueira Mendes: - A companhia não é: estrangeira, e quando fosse, não devíamos recear hostilidade dos
ingleses, em favor das repúblicas vizinhas.
O Sr. Coelho Rodrigues: - Então não é estrangeira?
O Sr. Siqueira Mendr:s: - A diretoria está na IngJaterra
é verdade, mas a companhia é brasileira, uma grande maioria
dos acionistas são brasileiros.
O Sr. Coelho Rodrigues: - E os comanúantcs dos vapores são ingleses, para o que se revogou o Código do Comércio.
O Sr. Siqueira Mendes: - Também nes~c ponto o nobre
deputado está em erro; os comandantes dos vapores não são
ingleses, são todos brasileiros e alguns até oficiais da nossa
armada."
O contrato com a companhia termina em novembro. Dci:xemos ao Governo definir as questões relativas ao quantum
d'e novas subvenções, bem como ao prazo do novo contrato.
Mesmo a nacionalização ela companhia, ao gue não me
oponho, e pelo contrário desc.jaria que ela fosse completamente brasileira, é questão r1uc depende do contrato, t)UC
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deve ser feito pelo Governo, em quem depositamos plena
confiança e que por conseguinte há de consultar o melhúr
interesse para o país ( ... ] o Governo fará com uma companhia estrangeira, se quiser, e se não, com uma companhia
brasileira. Das Província do Pará e Amazonas não se pode
somente exigir "encargo de eleições e de recrutas para o
exército e armada e ainda mais o ônus de fazer recolher
anualmente aos cofres gerais centenas úe contos" [ ... ] "E a
isso ficarão reduzidas as duas províncias, se a Câmara não
autorizar a navegação de seus rios, porque só daí é que pode
vir a prosperidade, como tem vindo, para aquelas províncias,
e dessa prosperidade depende também a prosperidade do
Brasil, cujo futuro está principalmente nas Províncias do
Pará e do Amazonas."
Não julga acertada a afirmação do deputado Coelho Rodrigues que
censura o Governo por não dar auxílio às províncias flageladas do nordeste, ·por- não ter dinheiro, e pagar altas subvenções a companhias ricas. Já advertido pelo presidente de já estar passada a hora, continua
respondendo a outras suspeitas levantadas contra o projeto pela oposição. Não vê lógica nessa atitud~, de vez que a companhia,
"se algum dia inclinou-se para algum lado político, não foi
de certo para o lado conservador."
2:~

N. &C.

de agosto de 1877, t. III, P· 258-266.

Coelho Rodrigues, deputado pelo Piauí, e Cícero Dantas Martins,
depois fuarão de Jeremoabo, eram os mais fortes opositores ao projeto.
Parecem suspeitar que o projeto, favorecendo uma poderosa companhia
'!Strangcira, era inspirado em interesses escusos, aos quais o Pe. Siqueira
Mendes, no seu entusiasmo provinciano, servia como inocente útil. i;:
curiosa a reputação do avanço tecnológico já então reconhecido da Província de São Paulo. O projeto é aprovado na sessão de 28 de agosto,
com a emenda de Rodrigo Silva, reduzindo de 20 para 10 anos o prazo
de prorrogação do contrato. Vem logo à mesa uma declaração de voto
contrário, assinada por todos os líderes liberais da Câmara. Na mesma
sessão, Afonso Celso ainda levanta protesto contra a maioria conservadora por ter vetacfo sua proposta de votação nominal da matéria (Anaiü,
III, 206). Pelos apartes ele Coelho Rodrigues, consta que o nordeste
estava sendo assolado por nova seca à qual ali<ís fará referência o impeperador na Fala do Trono de encerramento da 2.ª sessão da Décima
'>cxta Legislatura, a 14 de outubro de 1877. Logo no início úa 3.ª sessão,
a Câmara seria dissolvida a II de abril de 1878, dando ascensão a um
Gabinete liberal, na Décima Sóima Legislatura.
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JOAQUIM PINTO DE CAMPOS

77/Il

Faz V<irios e entusiásticos apartes ao discurso do deputado Fernando
Osório que exaltava a obra artística do pintor Pedro Américo, especialmente o seu quadro A batalha do Avaí, e lê na Câmara pareceres das
melhores academias de artes da Europa, elogiando a obra do artista. Ao
fim do discurso, o Pe. Pinto de Campos ainda intervém:
"Felicito ao nobre deputado por ter proporcionado ao
conhecimento do país, manifestações tão honrosas, não só ao
artista como ao gênio brasileiro" (apoiados) .
30 de agosto de 1877, t. III, p. 222.

N.&C.

"No dia 19 de agosto de 1872 o Governo Imperial, desejando imortalizar os feitos dos nossos compatriotas na Guerra do Paraguai, contratou com o pintor brasileiro Dr. Pedro Américo a pintura de um qua.dro.
O Dr. Pedro Américo partiu para a Itália, e daí, depois de longos
e aturados trabalhos, voltou à sua pátria, coberto de imarcescíveis louros conquistados na Europa civilizada, trazendo o seu quadro, que pretende expor à consideração pública, nesta capital, cm breves dias". O
discurso de Fernando Osório fundava um requerimento solicitando cópia
do contrato, talvez no intuito de obter maior ajuda financeira para o
ar! ista. É o que parece decorrer da seguinte passagem do discurso:
O Sr. Martim Francisco: - É pena não haver bastante dinheiro nos
cofres para remunerar ao pintor devidamente.
O ."ir. Fernando Osório: - Se não há dinheiro neste momento, confio que em breve o haja.
O Sr. Pinto de Campos: - A questão não é de dinheiro, é de glória.
O quadro de Pedro Américo faz hoje parte do acervo do Museu
Nacional de Belas-Artes (32).
77/12

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES

Propõe-se apresentar um projeto fazendo leves alterações na lei da
reforma eleitoral. Lê o texto do projeto, introduzindo 10 alterações na
ki, para justificá-los um por um, depois de explicar a oportunicfade de
apresentá-lo no fim ela segunda sessão. A reforma piorou a Iegislas·ão
eleitoral, principalmente no tocante :is qualificações. O primeiro grande
erro da lei foi o de
(32) Ol.IVEIRA,
1934, p. 90.

J.

M. CARDOSO: Pedro Américo. !?.ª ed. Rio de Janeiro,
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"envolvermos a magistratura no pleito eleitoral, entregando
ao Poder Judiciário a decisão das eleições, quando na mesma
lei decretamos a incompatibilidade àos juízes, por entendermos que eles devem ser imparciais e independentes, isentos
de qualquer interesse político, para poderem administrar bem
a justiça, e assim ficar garantida a liberdade do voto [ ... ]
A disposição da lei pela qual foram. encarregadas as juntas
municipais cfe qualificar os cidadãos, e os juízes de direito
como primeira entrância para decidirem da inclusão ou exclusão dos cidadãos na lista dos votantes e da validade e nulidade das qualificações, deu como resultado todas essas desordens, confusões e escândalos que na eleição passada testemunhamos com mágoa."
Exemplifica sua tese com inúmeros casos de sua província. Acusa
a oposição liberal de ter-se utifizado dessa arma para anular centenas de
qualificações. Rebate assim a acusação feita contra ele, de ter-se feito
eleger para a junta municipal e
"com minhas sagradas mãos arranquei ao partido liberal o
direito de votar."
Acontece que sua Província do Pará tem trinta e nove municípios,
e ele fazia parte da junta municipal de um deles, o da capital, onde de
fato ninguém votou.
"Porque um dos chefes liberais requereu e o juiz, também liberal, anulou <\. qualificação de todo o município."
Estende-se longamente na explicação desses fatos, entrando num emaranhado inextricável cfe mesquinhas manobras políticas. Advertido pelo
presidente que tendo pedido urgência, seu tempo já estava esgotado,
continua a ler novos depoimentos, denunciando a manipulação da reforma eleitoral pelos liberais na sua província, e na do Amazonas. Depois
de mais duas advertências, encerra sua intervenção enviando à mesa seu
projeto.
9 de outubro cfe 1877, t. V, p. 73-83.
N.&C.
Assinam também o proJeto o deputado por Pernambuco, barão de
Arnçagi, Francisco de Caldas Lins, e o deputado pelo Rio Grande do
Sul, José Bernardino da Cunha "13itcncourt. O Pe. Siqueira Mendes, que
se propusera discutir os dez pad.grafos do artigo único cfe seu projeto,
de fato ficou apenas no primeiro parágrafo, que dizia: "As qualificações
dos votantes por distritos e quarteirões serão feitas definitivamente pelas
juntas paroquiais". A última reforma da lei eleitoral, que o Pe. Mendes
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se propõe alterar, é a de 1875, decreto n.O 2.675, de 20 de outubro, que
estabelecera o princípio da representação das minorias. Refere-se à lei
n.º 2. 675, de 20 de outubro votada pelos conservadores, chamada "Lei
do Terço'', permitindo a representação das minorias. Foi essa lei que
atribuiu à justiça competência para conhecer de questões relativas à
qualificação de vontantes e validade de eleições. Atribuiu ainda aos
1uízes de paz a presidência das juntas ele qualificação. A votação era
em cédula fechada por todos os lados e contendo o nome de dois terços
elo número de representantes a eleger. Nas segundas eleições {2.0 grau)
também os eleitores votaram em dois terços das cadeiras a serem preenchidas. As apurações eram feitas nas Câmaras Municipais das capita'is (33).
A lei introduziu benéficas inovações no capítulo das incompatibilidades, impedindo a eleição de autoridades na área da jurisdição respectiva. Em 1881 os liberais farão passar a Lei Saraiva (9 de janeiro
de 1881), extinguindo os dois graus, estabelecendo a eleição direta. Sua
experiência foi excelente. Dois ministros foram derrotados. Saraiva ganhou a aura de integridade absoluta.

DÉCIMA NONA LEGISLATURA
(1885)

Depois de duas leg1Maturas, para as quais nenhum sacerdote foi eleito
deputado, o único sacerdote que tomou parte nessa legislatura foi o Pe.
Olímpio de Sousa Campas, como deputado por Sergipe.
Com efeito, o Pe. Siqueira Mendes teve anulada sua eleição pelo
i. 0 distrito do Pará. Na sessão extraordinária, que foi de 8 de março
1 20 de maio, ele defendeu bravamente seus direitos cm dois longos
:liscursos, pronunciados um a 24 de abril e outro a 27 do mesmo mês
(Anais, III, 11 ss, 42 ss). O Pe. Siqueira Mendes era conservador, e o
Gabinete era liberal, com uma maioria liberal na Cftmara.
Seria entretanto uma legislatura breve. A sessão orúinária iniciada
:i 20 de maio seria encerrada com a dissolução a 26 de setembro, com a
mbida do partido conservador, que propiciaria a volta do Pe. Siqueira
Mendes às lides parlamentares.
O Pe. Sousa Campos, eleito membro da Comissão de Negócios Ec:lcsiásticos, apresentará um longo parecer em separado, sobre o projeto de
introdução do casamento civil. Sente-se que o debate não se situa mais
sobre o denominador comum da aceita(;ão pacífica ela monarquia. Além
da inspiração liberal, o projeto do cas<uncnto civil levava também uma
(3.l)
p. 29.
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inspira<Jto republicana, que o Pc. Olímpio denuncia e utiliza em sua
argumentação. Nada fazia crer, contudo, que o regime monárquico se
aproximava rapidamente de seu ocaso.
Além de breves intervenções sobre interesses de sua província, o
Pe. Sousa Campos participa apenas do debate sobre casamento civil,
Grandes questões se agitavam na Câmara, como a relativa ao regime
servil. Mas o padre não toma parte nelas.

85/1

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Na sessão de 5 de agosto de 1884 foi lida perante a Câmara uma
representação da Associação Comercial de Sergipe, reclamando contra
impostos incluídos no orçamento e pedindo a revogação dos mesmos,
tidos como inconstitucionais.
"Devo declarar que essa Comis·ão (de Assembléias pro.
vinciais) não deu um só parecer sobre os trabalhos que lhe
foram afetos, em todo o decurso da sessão!"
Solicita seja mandada a repucsentação it Comi.~são recém-nomeada,
porque é de necessidade urgente para Sergipe.
"Se o Governo não tornar providência alguma, í.C nãr
tratar da discriminação das rendas, será eterna essa questão
de impostos inconstitucionais, as províncias ficarão sabendo
que se devem arranjar como puderem, que não devem mais
apelar para o Governo Geral nem cansar a atenção da Câ·
mara, com reclamações que nunca terão solução, assim como
ficarão também sabendo que o Governo só se lembra delas
para passar telegramas suprimindo impostos sem substituí-los,
anarquizando a sim a administração, como sucedeu com a
Província de Pernambuco."
Termina enviando requerimento solicitando ao Governo várias informações a respeito.
28 de maio de 1885, t. I, p. 126-129.
\J. &: c.
O Pe. Olímpio Campos est;·eava na tribuna, como deputado con·
servador, numa Câmara dominada por liberais. Lastima só agora poder
desempenhar sua missão ele defender os intersses ele sua província, "porque somente agora é que, devo dizê-lo, graças às tramóias do Governo,
foram eleitas as Comissões e entre estas a de Assembléias provinciais"
(apartes). O padre não gosta dos apartes: "Por que protestais tão ve·
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emcntemente contra a minha frase - tramóias do Governo? Não tendes
razão; pois estais esquecidos ele que foi o Governo quem elevou a tramóia
à altura de um princípio parlamentar?
85/2

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

O vigário <la freguesia ele Campo Grande enviara um requerimento
Ministério da Agricultura solicitando transporte gratuito, na Estrada
de Ferro D. Pedro II, dos materiais necessários à reconstrução da igreja.
matriz de Nossa Senhora do Desterro, e este foi indeferido.
'l.O

Esse despacho é contrário às leis brasileiras que reconhecem a religião católica como religião do Estado.
"A religião católica não é uma abstração, precisa de templos em que se celebrem seus mistérios, e desde que o Estado
a reconhece oficialmente, está na obrigação <le prover a tudo
que lhe for necessário."
Apresenta afinal um requerimento pedindo informações ao Governo sobre os motivos que levaram o Ministério da Agricultura a indeferir
l' requerimento mencionado.
N.&C.
~ão

10 de junho de 1885,

t.

l, p. 320.

O ministro da Agricultura era Ferreira de Moura, que falou na sesseguinte, mas não respondeu ao requerimento do Pe. Sousa Campos.

85/3

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS
"O Governo decidiu que era caso de dúvida."

N.&C.

19 de junho de 1885, t. I, p. 198.

É um apaJ:te ao discurso úo deputado Eufrásio Correia, que motivava
um requerimento pedindo informações ao Governo "se os bispos têm se
retirado de suas dioce&es com licença do Governo".
O requerimento vinha a propósito do fato relatado por Eufr{1sio
Correia de que o bispo do Rio de Janeiro se ausentara de rna diocese,
para viajar a Minas e São Paulo, sem pedir licença ao Governo. O deputado argumenta que, como funcionário público, cometia uma irregularidade. Entram no dehate os deputados Samuel vVallace Mac Dowcll e
Diogo de Vasconcelos mostrando o anacronismo da tese. Eufdsio Correia
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insiste, afirmando que pela irregularidade do seu procedimento o bispo
incorria na lei <.fe 1851, que submetia os bispos ao Supremo Tribunal de
Justiça. Aqui intervém o Pe. Sousa Campos. Era bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de Lacerda, 10. 0 pastor da diocese.
OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS
Apresenta voto em separado, ao projeto n. 0 23, de 1885, sobre o casamento civil .
Divergindo radicalmente dos outros membros das Comissões reunidas
de Justiça Civil e de Negócios Eclesiá$ticos, lastima não dispor de maio.
res talentos, para assumir a defesa da causa santa da constituição da
família.
É a consciência do dever que o encoraja:
"É, portanto, escuda.do na segurança de minha conv1cçao
de sacerdote, que reprovo tudo o que a Igreja reprova, e de
repre~.entante da nação que não a violenta nos seus hábitos,
nas suas crenças e aspirações, que ouso enfrentar com o parecer a.ssinad'o pela i.lustrada maioria das Comissões."
O casamento civil não é reclamado nem pelas conveniên.
das da política nem pelo bem do país. Quando outras questões bem mais urgentes, como a do elemento servil, não foram
resolvidas, só uma propensão ao estrangeirismo, à imitação
servil do que se pratica em outros países, explica a precipitação em se decidir esse assunto.

Passa depois a refutar a argumentaç:ão em que se apóiam os que
defendem o projeto,
O primeiro argumento supõe que a falta do casamento civil é um
óbice à colonização.
"Pelas ordens e çontra-ordens do Ministério da Agricultura, discutidas ultimamente na Câmara dos Deputados, sobre
imigração, ficou evidenciado que milhares, dezenas de milhares de europeus, não vieram para o Brasil por deficiência
de recursos do tesouro para pagamento das passagens. Não
me consta que em tempo algum migrantes exigissem o casamento civil ou liberdade de religião, como condição de sua
permanência no Império. E, realmente, é muito amor à prosperidade desta terra fazer questão de uma coisa cm favor dos
'imigrantes, sem que estes se tenham lembrado dela!
É muito patriotismo estatuir-se uma lei, sacrificando os
hábitos e crenças da totalidade da população, só para satisfazer as paixões de alguns indivíduos! Promovam-se a coloni-
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zação e todos os melhoramentos morais e materiais, mas não
se rebaixe o cadter nacional. Fcli1.111ente o honrado ex-ministro da Agricultura, sem querer, deixou patente lLUC para
colonização precisa-se üe dinheiro e não de casamento civil.
Há males que vêm para bem. A esta hora lá deve estar na
Europa o avultado número de imigrantes que haviam disposto de seus haveres, maldizendo o Brasil porque não cumpriu sua palavra! E foi a falta de casamento civil ou a recusa, à última hora, do pagamento do transporte, prometido
pelo Governo, que determinou a não vinda de tão grande
cópia de colonos?
Devo acreditar que a colonização não servirá mais de
falso motivo para se pretender macular a santidade da família
brasileira com uma lei de casamento civil para cat<'ilicos.
Persista-se na obra da imigração a esmo, sem plano nem economia, mande-se buscar europeus para atirú-los às praias ou
despedi-los pa.ra as repúblicas vizinhas por não haver terreno
demarcado para seu estabelecimento no país, importe-se mesmo mais moedeiras falso;, caflens, Maurers, e tudo quanto
quiserem, mas não se diga que para a consecução deste desíderatwn é mister uma lei, que violenta os sentimentos dos
brasileiros, como é o casamento civil.
Denuncia a seguir a manobra política subjacente ao projeto. Tratasc da uma insíd;a dos republicanos contra a monarquia. Nem o partido
conservador, nem o partido liberal, como partido constitucional, pode.
riam lembrar-se de formular parecer sobre a célebre "idéia nova do
ca~amento civil", pelo menos presentemente:
"O partido republicano na Câmara já foi ha<;tante explícito e os monarquistas que se deixaram arrebatar pelas fascinações da "dcrnocracia", de ânimo deliberado concorrem para
se abrir maiis fendas no edifício da monarquia sem refletirem
que liberdade exagerada, cm vez de dar rigor ao organismo
social, congestiona-o e mata-o pela anarquia e conseqüente
decomposição. Neste ponto falo exclusivamente como brasileiro, porque, como cal<'>lico reconheço, contrariamente ao parecer, a origem divina do poder, Oinnis potcslas a Dco, cuja
forma depende das circunstfnwias particulares de cada povo.
A Igreja vive hem com qualquer forma de governo, uma
vez que imperem o direito, a justiça e a liberdade hem entendida; se bem que diga o autor do "Espírito das leis" que a
religião católica convém mais ;'1 monarquia e o protestantismo
se acomoda melhor com a democracia. Pensa De Bonald que
na rcl'igião católica os reis têm mais autoridade sobre os povos e estes têm mais independência contra os reis.
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Não há muitos dias, um ilustre úcputado republicano
disse mais ou menos do seio do Parlamento, que não recu:;aria uma arma para o suicídio da monarquia se esta lha pedisse, e que cada conquista da liberdade é um reduto perdido
para a monarquia. E haverá guem conteste ser o casamento
civil uma conquista da liberdade republicana e por conseqüência um desastre para a monarquia sobre quem se reflete
o desrespeito à religião mantida por lei do Estado, visto ser
a guerra ao princípio de autoridade? "O Lutero religioso é
invencivelmente um Lutero político."
O conceito de um revolucionário - "para desmonarquizar a França é preciso descatolicizá-la" - tem sido para os ap0logistas do horroroso 89 o grito de extermínio votado conjuntamente ao trono e ao altaa·, ao rei e ao padre.
Retirar da Igreja o casamento é "descatolicizar" o Brasil
e por conseguinte desmonarquizá-lo no sentido do corifeu da
revolução.
E conclui essa parte de sua argumentação:
Que o partido republicano assoalhe a necessidade do casamento civil, não porque a República seja incompatível com
a religião, mas como um meio de conseguir os seus fins, "transeat"; o que não compreende-se é que partidos monárquicos
decretem uma lei que é uma violência às crenças da totalidade da popuhtção. E quando a religião é proscrita da família, e portanto ela comunhão social, se relaxa o dever, desaparece o respeito, a autoridade se desmoraliza e nestas condições
exerce o despotismo. O protestante Guisot pensa que "a queda da autoridade na ordem sobrenatural arrasta consigo a
queda da autoridade na ordem social."
"Desde então, diz ele, os homens não têm mais direito
sobre o homem, e i;c o domina é pelo emprego da força, o
que fá-lo tornar-se necessariamente tirfmico e violento para
obter uma obediência que não tem mais objeto moral e deixa
de ser voluntária". Sine Deo nihil potestis. Fiquem, pois, de
sobreaviso os amigos da ordem e das instituições, a anarquia
religiosa é causa eficiente da anarquia política. Deus, expul·
so da família e da escola, o é inevitavelmente do Estado.
Enfraquecido o laço religioso, o ceticismo invade o espírito da massa popular e a incita na rebeldia dos mandamentos
<la lei; e o povo que não se curva ante o sólio da majestade
do céu, não presta, por dever de consciência, atenção às majestades da terra.
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O segundo argumento dos defensores elo projeto leva o a~~unto p;1r;1
o âmago da questão: pretende reduzir o casamento a um comr;1 to llll'.ramente civil.
Mostra as conseqüências absurdas e morais gue se deduzem dessa
tese:
"Aplicados os princípios gerais, gue regulam os contratos
civis, ao casamento, a sua materialização e a clis·-:olubilidadc
do vínculo conjugal são conseqüências lógicas, embora repulsivas,
O contrato matrimonial tem por objeto imfivíduos, homem e mulher, gue se inspiram no mútuo amor para o preenchimento dos fins de~se contrato.
Sendo o amor, de natureza puramente moral, a base do
casamento, escapa à alçada de poder civil. O contrário disso
é reduzir o casamento a um contrato mercantil, a uma associação industrial, ou a outra qualquer congênere. Jamais haverá
quem conceda a uma terceira pessoa e muito menos ao Estado o direito àe regula1· a afeição que entre si devem ter
os esposos, únicos e exclusivos juízes nesta matéria.
Aqueles que entendem ser o casamento um contrato puramente civil, fazem-no consistir no vínculo carnal que prende
o homem e a mulher em vista da felicidade terrestre, consideram-no uma coisa simplesmente humana e assim materializam a afeição, base do contrato natural, e destroem o fim
espiritual do homem."
Faz entretanto uma ressalva:
"Se o Estado carece de competência para legislar sohrc a
matéria e a forma do casamento, contrato de natureza toda
espiritual, tem, contudo, toda ela para regular-lhe os efeitos
civis, sucessão, herança, etc; neste sentido pode-se dizer que
o casamento é um contrato civil."
A segunda conseqüência imoral da tese do contrato civil é a dissolubilidade elo casamento, o divórcio por mero consenso mütuo:
"Se o mútuo consenso e o mútuo dissenso resolvem e
dissolvem os contratos, como pode o casamento civil subtr;iirse logicamente a este princípio geral? Isto mesmo reconhece
o projeto oferecido pda maioria das Comissões na última parte
do art. l.º.
"O casamento assim celebrado 5Cl"Íl indissolúvel, s11/vo ri
caso de nulidade". E decretada esta por sentença de trihuna!
civil (art. 7. 0 ) qual a conseqüência? O divórcio absoluto, salvo se se quiser firmar a jurisprudência d'e que nem todas
]')]

as sentenças nulas produzem os mesmos efeitos. E esta exceçi'io que por ventura se queira fazer em relação ao casamento
só exprime que ele é alguma coisa mais que um conu-ato puramente civil, e como tal não sujeito aos princípios que regulam os contratos dessa natureza.
Não se diga que o projeto proíbe o divórcio quanto ao
vínculo, tendo por causa o mútuo dissenso, somente. Desde
que o casamento civil é estatuído para garantir a liberdade
de todos, a sua dissolubilidade é uma conseqüência rigorosa;
porque de outro modo como resolver-se civilmente o caso de
serem impossíveis os cônjuges? Em nome da liberdade eles
requerem, amigavelmente, nulidade de seu contrato, e, anulado este, poderão contrair novas núpcias, porque só assim será
respeitada a liberdade de consciência, não ficando os excônjuges condenados ao celibato ou ao concubinato por força
da lei civil.
Isso é o que é coerente com o casamento.contrato civil.
Para provar ainda que o divórcio é conseqüência do casamento secularizado, observo que, sendo este proposto em nome do liberalismo, não devem ser esquecidos estes outros princípios liberais! Pelo diveito natural, o vínculo matrimonial,
não é indissolúvel,, e, em muitos casos, pode a autoridade
civil sancionar o divórcio propriamente dito (syllabus, prop.
67), quando uma parte é infiel não é justo que a outra sofra
as conseqüências dp erro que não cometeu, é preferível o
rompimento do laço conjugal a uma v1U.a impossível, etc, etc.
Já se vê que, pela lógica livre-pensadora, o divórcio é
uma conseqüência necessariamente liberal, e desastrada n0s
resultados práticos."
Entre esses resultados desastrados, referC-':C à condição da mulher:
"Desde que o casamento possa ser dissolvido, a mulher,
enobredtl.a por .Jesus Cristo no seu tríplice caráter de filha,
esposa e mãe, regressaria aos tempos de sua escravidão a vida
conjugal que deve simbolizar a união de Cristo com a Igreja,
não se basearia mais no amor puro e santo, mas no amor
ignóbil, interesseiro, com o intuito de agradar ao chefe da
família para não ser esta abandonada e entregue às contingências da fragilidade humana.
O casamento subtraído à sujJerstição, isto é, à Igreja, e
entregue à razão, produzirá ótimos frutos de degradação social e moral . "
Cita Fenelon cm abono de sua tese e reporta-se à autoridade do Concilio de Trento, segundo o qual a questão matrimonial exorbita da al-
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çada do poder civil, autoridade que, pelo decreto de 3 de novembro de
1:327, deve ser atendida no Brasil.
Em longa dissertação, desenvolve a seguir a tese de que, cm todos
os povos, o matrimônio foi sempre matéria de natureza religiosa.
Lembra os fundamentos escriturísticos <la tese d'o contrato-sacramento:
"Na lei nova, o casamento, que até então era considerado um simples contrato natural, passou a ser um sacramento
da Igreja, instituído por Jesus Cristo que, perguntado pelos
fariseus se era permitido a um homem despedir sua mulher,
respondeu: não lestes que quem fez o homem desde o p1'in.
cípio, fez um homem e uma mulher [ ... ], e lhes disse: [ ... ]
por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua
esposa e serão dois em uma só carne". Jcsus Cristo, assistindo
às bodas de Caná, onde iniciou seus milagres, nobilitou a
mulher, fazendo cessar o repúdio, universalmente admitido,
que não era outra coisa mais que a libidinagem legalizada.
O destino da mulher tornou-se, com a bt'.nÇío de Jcsus, seguro e garantido, e seu t:ílamo lugar digno de respeito e veneração. São Paulo chama o matrimônio o "magnum Sacramentum".
Expõe depois longamente o magistério da Igreja a respeito, citando
os ensinamentos de Pio IX e de Leão III.
Volta depois a referir-se ao parecer da Comissão, o qual:
"Propondo o casamento civil favorece a inobservância
dos preceitos da religião, o que cm si torna a lei mú e lfUebrantadora da unidade religiosa.
Não há meio-termo para o católico: aceita ou não a lei
da Igreja. No primeiro caso, a lei é inútil; adotando-a, constitui-se o Estado anarquizador, legislando de modo rnntr;irio
às convicções dos cidadãos; no segundo, o indivíduo, pela sua
;rebeldia, faz-se acatólico e como tal efetua o seu casamento.
O que não se pode admitir é a classe de catrJlicos que o
parecer supõe, dos que pertencem à Igreja e de,prczam suas
leis. Como quer que seja, o parecer admitindo a hipótese de
que um católico, ou religion;irio de qualquer outro culto que
reconheça no mat:Timôn1io um sacramento, e casa-se ci11il111cnt<'
acoroço~ a desobediência, facilita-a, sanciona-a, e com ela a
indiferença, a apostasia, e afinal o atebmo, (:onscqüência a
que conduz a má teoria de <1ue é livre a cada um aceitar ou
não os mandamentos de sua religião. Essa Iihenladc elevada
a princípio na ordem religiosa, o seria também na ordem
J<Jj

temporal, com a diferença de que aqui a força reprimiria os

direitos desse socialismo, se isto sempre puder fazer, repressão

esta que em vez de infirmar, fortalece a doutrina subversiva
que o princípio do liberalismo insinua. Reconhecer o Estado
uma religião e fazer leis que legalizem a desobediência às
prescrições da mesma religião, é simplesmente uma contradição, uma infidelidade, uma usurpação de direitos, um sofisma,
um embuste, uma hipocrisia, um absurdo, enfim. Nestas condições está o casamento civil facultativo."
Considera o casamento civil como um atentado contra a liberdade
de consciência e como a porta aherta à multiplicação do divórcio.
O parecer, simulando conciliar as conveniências nacionais
com fervor religioso, usa de uma linguagem "maquiavélica,
traiçoeira, enganadora, própria do liberalismo. Na realidade.
usurpa atribuições exclusivamente pertencentes à Igreja:
"Dá ao Estado a faculdade de estabelecer impedimentos
dirimentes e ao juízo leigo a competência de conhecer das
causas matrimoniais!"
Mostra como essa posição' é contrária à doutrina da Igreja, confir.
mada pelos ensinamentos de Pio VI, Pio IX e de canonistas insuspeitos
de ultramontanismo, e pelos exemplos das lutas sustentada pelos Papas
contra
"as pretensões imorais dos chefes de Estado, que se precipitam
no bárat:ro do vício".
Insiste na tese de que o casamento civil, em nosso país, é uma movação perigosa:
"A lei deve consubstanciar a aspiração do povo, confor·
me suas circunstànçias, hábitos, usos e costumes. Pergunto eu,
que soHcitações foram dirigidas aos poderes públicos pela
maioria da nação para dizer que o casamento civil é tenaz e
instantemente exigido pela opinião e pelos interesses do país?
Se, pois, o país está satisfeito com a religião que professa,
se não reclamou novidade alguma, para que essa imposição
às suas crenças e húbitos? Uma lei nestas condições é uma
carta-propaganda, tanto mais iníqua quanto mais contrária
aos direitos dos cidadãos". [ ... ] Isto de, por ora, não querer
a obrigatorieda.de do casamento civil é uma artimanha pueril,
e não atenua os males de sua decretação, sob qualquer forma.
O país não quer leis contra suas crenças e hábitos. O espírito
moderno, conhecendo que sua propaganda anticristã não tem
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achado guarida no espírito retrógrado <los brasileiros, quer
impô-la em nome da liberdade! Siga outro caminho o liberalismo. Afervore-se na propagação de suas idéias e se conseguir
(quod Deus avertat) que o casamento não religioso seja verdadeiramente tenaz e instantemente exigido pela opinião do
país, então se apresente ao Parlamento, que não recusará aceitar o que o povo quer. Mas, por enquanto, sendo católicos
a população e o Estado, o Parlamento e o rei, o casamento
civil não tem direito de cidade, é uma inovação imprudente,
perniciosa, atentatória da lei constitucional, que mantém uma
religião, e das crenças dos cidadãos.
Passando a analisar a argumentação elo parecer, considera que é
infeliz e baseada em sofisma:
l.º Porque "quem aceita uma religião est;i na obrigação
de admitir seus princípios (Portalis), nfío pode paralisar os
seus preceitos, e, portanto, deve observá-los; 2. 0 porque o
decreto de 3 ele novembro ele 1827, admitindo o Concílio de
Trento como lei do país, reconheceu ipso facto que nenhum
direito assiste ao Estado sobre a substância e forma do matrimônio e de nenhum outro sacramento. Em regime de Igreja
oficial, é infidelidade usupar-lhc a jurisdição wbre os sacramentos. O grande sofisma do parecer est{1 cm supor que há
católicos que dispensem o casamento religioso. O cidadão
que dispensa a bênção da Igreja não é católico, e pode fazer
o seu casamento como lhe aprouver. O que não se pode admitir é que o Estado, induzindo os católicos menos fervorosos
a desobedecer as leis da Igreja, decrete o sacramento civil,
sem cometer uma gravíssima infidelidade para com a sua
aliada. Nunca se justificará o casamento civil, mesmo facultati"9o, entre católicos, porque é preci~o supor católicos fora
da Igreja católica.

Chega assim à conclusão de que o casamento civil, em nosso país, é
desnecessário:
"Os religiosos dividem-se cm duas classes - católicos e
acatólicos. Quanto aos primeiros é desnecessário o casamento
civil, já por motivo de consciência, já porque o decreto de
3 de novembro de 1827, aliás cxcusável ex-vi do art. 5.0 da
Constituição, determina que o Concílio ele Trento seja a lei
reguladora dos casamentos. Quanto aos acatólicos, ou estes
1êm pastores de suas seitas ou não; no 1.0 caso, o decreto de
l I de setembro de 1861 está para regular-lhes os casamentos,
no segundo [ ... ]
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Para estes, em cuja classe entram os católicos que não
querem o catolicismo, é que o Parlamento pode tomar alguma providência, e que não haverá motivo de queixas e nem
o Governo se verá mais na contingência de dar explicações
na Europa por causa de um ou outro casamento exorbitante
das disposições legais. Desde que o Estado, de religião oficial,
já legalizou o protestantismo com todas as suas variantes, por
amor da colonização e da tolerância, reconhecendo os casamentos celebrados segundo os seus ritos, legalize também os
casamentos dos acatólicos avulsos.
Refuta depois a objeção de que o casamento civil acabaria de vez
com os casamentos chamados tumultuários, que se dão por obstáculos
ou da parte dos párocos, ou ela família dos noivos ou do juízo dos órfãos.
Resumindo afinal sua posição admite que seu trabalho é imperfeito,
mas que serve como protesto contra a inconveniência e heterodoxia do
parecer e do projeto.
Com efeito, conseguiu deixar demonstrado:
"1.0 que o casamento não é um contrato puramente
civil;
2.0 que é um sacramento da Igreja e como tal exorbita
da alçada do poder' civil, quanto à substância· e à forma;
3.0 que não procedem os pretextos invocados para a decretação do casamento civil - colonização, casamento de acatólicos, que não té~m pastores de suas religiões no país e

casamentos tumultuárias".

Com uma peroração patética, conclui que o móvel real de toda aquela grita contra o casamento religioso é o ódio à Igreja e a antipatia aOI
padre inspirado na propaganda do racionafümo:
"Apelo mesmo para a coerência desses que fazem guerra
à idéia religiosa. Q.uero posições definidas; é preferível o inimigo declarado ao amigo traiçoeiro.
Fira-se o combate em campo leal.
Nada de infidelidade, nem picardias. Já que não se guarda respeito preciso ;L aliança entre o Estado e a Igreja, rompase de uma vez com ela .
Combaterei sem cessar esse alvitre porque é um erro e
eu não transijo com o falso princípio.
Entretanto, devendo mesmo no erro haver coerência, lembro aos inimigos ela Igreja que a pratiquem separando os dois
poderes.
Isto, além de coerente, é mais sério, mais digno, mesmo
mais generoso, que provocar questões todos os dias, ridicularizar a religião e infamar o clero.
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Antes a separação total que o cerceamento, a usurpação
das atribuições da Igreja, deixando-a oficial in 11omine e sujeitando-a à vida de ignomínia.
É mais honrada a lealdade que a perfídia, a franqueza
que a hipocrisia. Ou respeitem-se os sacramentos da Igreja,
ou então cometa-se logo o erro máximo, o desvario supremo,
que dirime todas as pendências e desaltera o ódio.
Combatê-lo-ei, como disse, com todas as forças.
Vencido, como católico e brasileiro, lastimarei a infidelidade da pátria que proclama o ateísmo, na escola, na família, e no Governo, restando-me quem sabe? Só a consolação
de, no meio dos pesares, cansado pelas violências e heresias,
poder exchimar parafraseando o grande patriota O'Conncll:
Ah! eu abençôo o desvario que tornou a Igreja do Brasil
mais bela, mais forte, mais livTe!
Confio assa1. que o venerando episcopado brasileiro, o
clero e os católicos cm geral, não se deixarão pennanecer
quedos ante o projeto desse casamento civil que abala o verdadeiro elemento de prosperidade de um povo - a família,
na frase do exímio conde de !rajá.
Terminando, dirijo aos atlversúrios da Igreja a mesma
apóstrofe que De Flotte dirigiu aos legisladores franceses:
"Vê-de bem: não receamos afirmar-vos que a instituição do
matrimônio, que é absolutalllentc neccss;íria à nossa ordem
social, ainda existe, vós a deveis ;t idéia cri,tã, por mais que a
tenhais corrompido. Meditai, porbn, profundamente no desprestígio da autoridade moral do matrimônio, cm nossos dias.
Se a idéia religiosa desaparecer desse ato augusto, a vossa família não durará um ano! "A Ctunara dos Deputados que
delibere como atender em seu patriotismo e sabedoria"
N. &C.

17 de julho de 1885, t. II, p. 424-433.

O Parecer das Comissões de .Justiça e Negócios Edesi{1sticos, que o
Pe. Olímpio critica, pretendia tornar facultativo o casamento civil. A
cazão, em que se fundava o parecer, referia-se ao fato de muitos imigrantes vindos, ou desejosos de vir, para o Brasil, não serem católicos.
A possibilidade do casamento civil deveria facilitar a imigração e a c0lonização. Realmente no ano seguinte, 1886, começaria o grnnde boom
ela imigração para o Brasil, que entre 1892 e 1893 atingiria o seu clímax,
com mais 200.000 imigrantes chegando cm um ano. Mas a verdade é
qm~ essa expansão nada tinha que ver com casamento civil. De fato ela
foi estimulada pelo crescimento do cultivo do café, altamente cotado, o
qual a abolição ia privar cfo braço escravo.
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A introdução mesmo facultativa do casamento civil baseava-se numa
c.onccpção do 1~atrimônio como mero contrato civil, o que implicaria em
duas conseqüências: subtraí-lo à jurisdição da Igreja e torná-lo dissoiúvel
pelo simples assentimento das partes, que era, e continua a ser, a grande
tese liberal. Por isto, o Pe. Olímpio, repetindo os anátemas de Pio IX,
investe com firmeza contra o liberalismo.
A introdução facultativa, na opinião do sacerdote deputado, era uma
utimanha, destinada a preparar a opinião pública para receber a obrigatoriedade elo casamento civil, que psssaria a ser enfim o único recoahecido pelo Estado.
Compreende-se a reac;ão do Pc. Olímpio ante estas eventuais conseqüências, que aliás foram apenas parcialmente confirmadas pelos fatos.
O casamento civil obrigatório instamado pela República não determinou
um aumento da taxa ele divórcios.
É estranho entretanto que o Pc. Olímpio, cm seu arrazoado, insista,
não tanto em argumentos do Direito Natural, quanto na repulsa que
J. idéia do casamento civil despertava na consciência nacional. Por este
caminho, chega mesmo a admitir que, como representante do povo, apro.
varia o casamento civil, com suas conseqüências, caw a opinião pública
o reclamasse .
Não obstante esse deslise dialético, não resta dúvida que o parecer
em separado do Pe. Olímpio' constitui um testemunho importante. É
um último eco da voz do clero na Câmara, num momento em que sua
presença ali entrava num irreparável declínio.
OUMPIO DE SOUSA CAMPOS
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Faz dois apartes ao discurso do deputado Campos Sales:

- "A província de V. Exa. dá prova contrária disso."
"Então não foram celebrados de acordo com essa lei."

14 de setembro de 1855, t. IV, p. 221-222.
N.&C.
O primeiro aparte prende-se ao seguinte contexto:
Campos Sales se referia a uma moção da Câmara dos Deputad0s da
Prússia segundo a qual "os cultivadores alemães eram tratados no Brasil
como negros brancos e que aqueles que professavam o culto protestante
encontravam aqui a maior tolerància". Aqui entra o aparte do Sr. Sousa
Campos, contraditando :1 moç~io com o exemplo de São Paulo, província
do deputado Campos Sa1es. O exemplo al'i:ís não era muito probativo,
de vez que não era para São Paulo que se dirigia principalmente a imigração alemã.
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O segundo aparte contesta uma afirmação do orador segundo o qual
a lei de 1861, sobre os casamentos dos acatólicos, não fora aplicada e os
"casamentos celebrados posteriormente, de acordo com todas as formalidades nela estabelecidas foram também considerados ilegítimos, nulos e
mcapazes de qualquer ~feito".
'

VIGÉSIMA LEGISLATURA
(1886)

Participam dessa Vigésima e última legislatura do Império, seis sacerdotes deputados: o Pe. 1\fanuel José de Siqueira Mendes, pela Província do Pará; nomeado senador, a lG de março de 1886, não toma parte
nos trabalhos da Câmara e é substituído pelo suplente, Pe. Mâncio Caetano Ribeiro; o Pe. José Lourenço da Costa Aguiar, futuro bispo do
Amazonas, também pelo Pará; o Pe. João Manuel de Carvalho, pelo
Rio Grande do Norte; o Pe. Olímpio de Sousa Campos, por Sergipe, e
o Pe. Inácio Xavier da Silva, por Goiás.
Foi praticamente nula a participação de todos eles no grande e\·ento
poli tico e social dessa legislatura: a libertação dos escravos. Todos os
padres pertenciam ao partido conservador, sem entretanto acompanhar
'l dissidência do partido, que, liderada pelo conselheiro Paulino, pretendia empolgar o poder para exigir a indenização pelos escravos libertados.
Todos os padres, porém, participam dos debates que enyolviam questões religiosas, especialmente as relativas aos projetos sobre o casamento
civil e à liberdade de cultos, que não pa'saram. e :'t relativa :10 juramento
dos deputados.
Defenderam suas províncias e pleite<m1111 cm seu fayor v:'trios melhoramentos. O Pe. Costa Aguiar se assinala pelas suas contribuições ao
problema da catequese <los índios e elo aperfeiçoamento das estatísticas
nacionais. Os outros trabalham também em Comissões, dando parecer
~obre os mais variados requerimentos vindos ele todos os pontos do
Império.
A partir de 1888, foi uma legislatura tumultuada, apús a emancipação dos escravos. Os trabalhos ela Câmara avançaram com dificuldade
e a sessão legislativa teve sete prorrogações. A crise entretanto conduzia
a um desfecho radical da qual o monarca não parecia medir a gravidade. Em 1889, a Cfunara, de maioria conservadora, nega confiança ao
Gabinete liberal. O arrebatado Pe. João Manuel sobe à tribuna para
levantar um viva à República. A Câmara é dissolvida a 17 de junho,
com uma sessão extraordinária marcada para 20 de novembro. Mas a
15 ele novembro ...
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OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Estranha a impugnação do projeto pelos nobres deputados liberais
e particularmente pelo deputado por Minas Gerais, de vez que o projeto
tinha a seu favor
"um parecer lavrado por uma Comissão de inteira confiança

de S. Exa., e até lavrado no tempo do Ministério de que fez
parte."

Considera isso um mau exemplo dado aos moços que iniciam agora
sua vida política, por um nobre deputado, parlamentar e político antigo,
:iue aliás,
quando era Governo, nada fez de bom e "agora na oposição
é que quer normas para que o partido conservador proceda
do modo porque S. Exa. entende."
Refuta as razões que levaram o deputado por Minas a impugnar o
projeto. O impugnador alega o fato de que há uma lei que regula as
aposentadorias não havendo assim nenhuma razão para aprovar um projeto de aposentadoria cm favor de um funcionário.
Vê perfídia nessa argumenq1ção:
"Não há lei que regule a aposentadoria dos lentes dos
seminários do Império; tais aposentadorias têm sido concedidas por leis especiais saídas desta Casa. Ora, desde que não
há lei que regule essas aposentadorias, aqueles que estiverem
nas condições de solicitü-las, só o poderão conseguir requerendo ao Corpo Legislativo, a menos que não fiquem privados
de um direito que ti~m todos os funcionários que se acham
nas condições legais. "
Aproveita a oportunidade para insistir na idéia da convemencia de
uma lei regulando as aposentadorias dos lentes de seminários_ Enquanto
porém, não existe tal lei, considera uma questão de justiça aprovar o
projeto em favor do protonotário Camilo Barreto bem como de todos
os que se encontram em iguais condições.
19 de maio de 1886, t. I, p. 325-326.
N.&C.

O deputado liberal por Minas Gerais impugnador do projeto era
Cândido Luís Maria de Oliveira, que fora ministro da Guerra do Gabinete liberal que subiu ao poder a 6 de junho. O projeto em discussão
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era o de n. 0 52, de IBM, concedendo jubilação ao protonotário apostólico Ernesto Camilo Barreto, lente do seminário de Cuiabá, que fora
aliás deputado pelo Mato Grosso nas legislaturas 1'1.ª e 15.ª Cândido
de Oliveira impugnara o projeto também por outra razão, a que alude
o Pe. Olímpio Campos: "Não est{t, pois, demonstrada a doença; pelo contrário, informações que tem de pessoas fidedignas garantem ao
orador que o protonot<írio apostólico, Ernesto Camilo Bareto, nédio e
robusto, goza de invejável saúde" (Anais, 1, 232).
O projeto foi aprovado na sessão do dia seguinte (Anais, 1, 396).
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OLíMPIO DE SOUSA CAMPOS
Não existe motivo para se negar aos funcíomírios eclesiásticos os favores que se concedem aos funcionários civis.
Se os civis têm direito de gozar da aposentadoria, depois de
determinado tempo de serviç·o, ou quando estão inutilizados
para continuarem a trabalhar em suas respectivas funções,
"é de eqüidade e de jmtiça que gozem das mesmas vantagens
os funcionários eclesiásticos".

Cita casos concretos de velhos padres vivendo em grande penuna.
Propõe assim um projeto em favor dos lentes dos semin{1rios, de
:icordo com a lei que regular a jubilação dos lentes das faculdades de
Direito.
Os funcionários eclesi{tsticos não devem ser privados dos
favores a que têm direito, para que a doutrina cfa Igreja se
conserve sempre pura, respeitada pelas leis civis.
Aproveita da palavra para voltar ao tema que j<í abordara no Legislativo anterior sobre a tese de alguns deputados que exigiam a implantação do casamento civil, com.o fator para incentivar a imigração. Reporta-se a uma pesquisa feita pelo engenheiro Manuel Maria de Carvalho
nas colônias de imigrantes do Rio Grande do Sul do qual cita a passagem:
"A descrição minuciosa que vou fazer das colônias, seguindo as respectivas categorias, mostrará a importfmcia de
cada uma e o seu estado atual, bem como as necessidades de
que se ressentem."
Prefere nesta exposição, como se verá,
o algarismo às divagações, por serem aqueles muito mais convincentes, do mesmo modo que em lugar de propor as tão
preconizadas reformas sociais relativas à grande naturaliza.
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ção, casamento civil e outras, de que tanto fazem depender
os modernos colonizadores a imigração e colonização do país,
indico, como muito mais oportunas e indispensáveis aos colonos, medidas tendentes a melhorar a viação, desenvolver as
indústrias nascentes, aumentar a produção, derramar o ensino primário e assegurar o culto religioso, satisfazendo assim
as reclamações que me foram feitas nos centros coloniais que
percorri."
Apoiado na autoridade desse autor, define-se quanto ao problema da
imigração:
"Não sou infenso à imigração mas ao modo por que ela
se tem feito, despendendo-se grandes somas sem proveito, ou
muito pouco relativamente ao dispêndio. Se não sou infenso,
também não sou entusiasta a ponto de achar bom o sistema
de alguns ministros que autorizavam o pagamento de passagens, a quantos imigrantes quisessem vir para o Brasil, e isto
sem plano nem método."
Insiste na tese de que o Governo deve ajudar mais a fundação de
Igrejas e a permanência de sacerdotes entre as colônias, incentivando
mais a catequese, à qual destina ,hoje a verba insignificante de 80 contos
de réis:
"Se o Governo entende necessúrio, como não pode deixar
de entender, porque é uma obra necessária à civilização, à
religião do Estado, que se promova a catequese em grande
escala, porque só assim dará bons resultados, procure entender-se com os prelados das dioceses em que existem silvícolas,
para que de acordo se adotem as provid(:ncias necessárias para
que a catequese seja uma coisa real."
Pede enfim apoio do Governo para uma iniciativa do

N.&C.

"exímio bispo do Pará na construção e.lo cristóforo ou navio.
igreja, e que ele pretende que seja o emissário da civilização
naquelas longínquas paragens do Amazonas.
Se o Governo não tomar interesse pela catequese, julgo
incompleta a obra em que ele está empenhado de colonizar
o país."
9 de junho de 1886, t. II, p. 134.

A intervenção surgiu devido ao projeto seguinte:
"Art. l.º - Fica o Governo autorizado a fazer as despesas necessárias com a conclusão das obras interiores da matriz de Sant'Ana desta
Corte.
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"Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contr:írio.
7 de junho de 1886 - Dep. Fernandes de Oliveira."
O Pe. Olímpio de Campos volta à idéia que defendera por ocas1ao
do debate sobre a jubilação do protonotário apostólico, Pc. Ernesto
Camilo Barreto, professor no seminúrio de Cuiabú.
O "exímio" bispo do Parà era D. Antônio de Macedo Costa e sua
idéia original se não foi então aproveitada, do navio-igTeja, é hoje larbamente utilizada por missões tanto católicas como evangélicas.
O engenheiro Manuel :\faria ele Carvalho era pernambucano, engenhf'iro geógrafo que trabalhava na Inspetoria Geral das Terras e Colonização do Rio Grande do Sul e escreveu: Relatório sobre o serviço de
imigração da Província do Hio Grande do Sul, apresentado a S. Exa.
o Sr. conselheiro Antônio da Sih1a Prado. Rio de .Janeiro, 1886.
A igreja de Sant'Ana eslava sendo construída pelo Go\'erno para
substituir a velha igreja do mesmo nome, que fora demolida para dar
lugar à estação da Estiada de Ferro Central do Brasil, hoje chamada
Estação Pedro II.
A igreja velha de Sant'.\na ficava exatamente em face lfa igreja de
São .Joaquim, também demolida para no lugar erguer-se o Colégio Pedro II. Por isso a rua entre as duas igrejas era mais larga lJUe de costume, para que as duas fachadas se defrontas,:em. Daí o nome de rua
Larga de São Joaquim, hoje Av. Marechal Floriano, mas ainda conhec.ida popularmente como rua Larga. Após a última igreja a rua se estreitava. Era a rua Estreita de S. Joaquim.
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JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Não compreende que critério orientou a distribuição do território
brasileiro, se administrativo, político, judiciário ou eclesiástico.
Vê nela irregularidade e incorreção.
[ ... ] "este país, descoberto por acaso, foi dividido por acaso,
e o acaso tem militado sempre conosco em muitos dos nossos
serviços públicos."
Observa que a metrópole portuguesa não tinha a mínima noção de
nossa topografia.
As capitanias foram divididas com enormes despropor.
ções e nós não corrigimos esses erros. A irregularidade não
se acentua somente na divisão territorial, mas até mesmo na
edificação urbana.
Dá exemplo dessa irregularidade e desproporções. Cita os inúmeros
projetos apresentados à Câmara desde 1830 criando novas províncias,
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para corrigir as desproporções, ficando quase todos sem aprovação, devido a interesses eleitorais. Lembra também exemplos da extravagância
com que foram construí.das várias capitais de províncias, com
"o cunho do desalinhamento, da perturbação e da desordem."
Está convencido de que as mesmas irregularidades se observam na
divisão eclesiástica, sobre a qual espera poder apresentar estudo oportunamente.
É preciso sistematizar nossa divisão territorial. Gostaria
de ver os estadistas empenhaidos nisso.

Apresenta afinal o projeto seguinte:
"A Assembléia Geral decreta:
Art. l.º - É o Governo autorizado a sistematizar e reorganizar a divisão territorial do Império.
Art. 2.º - Na próxima reunião da Assembléia Legislativa proporá as medidas que adotar em execução da presente
lei.
'
Art. 3.0 - Revrpgam-se as disposições em contrário.
Paço da Câmara dos Deputados, 12 de junho de 1886,
josé Lourenço da Costa Aguiar".
12 de junho de 1886, t. II, p. 209-211.
N.&C.

O Pe. Costa Aguiar anteviu aqui um problema que só seria abordado, ou corrigido, muitos anps depois, com a criação de territórios, a
fusão e divisão de Estados da Federação. Ele parece também um antecipacior com suas observações sobre urbanismo.
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JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
Elogia a reforma que se quer fazer na instrução pública.
Esta é uma qqestão que interessa a todos. Deve-se fazer
uma reforma que q.ão só difunda o ensino, mas que o dê são
e abundante.
Aborda o tema da centralização do ensino:

204

"É moda discutir ou combater a ccmralização

"Sr. Presidente, a centraliza~·ão impugna<la entre nús não
é por certo a política (ou) governamental que é comumcnte
aceita, pois é convicção minha que este país não atingirá a
desmedida grandeza para que está providencialmente fadado
sem essa forte e enérgica centralização e nem creio que haja
brasileiro tão pouco patriota que se atreva atacá-la; o combate trava-se no campo <la centralização administrativa. Aí
é que se chocam todas as opiniões e interesses partidários.
Mas eu venho destacar-me, venho sair <l'a moda, venho combater com todo o vigor da minha alma não a centralização
administrativa mas a centralização moral que, a longos haustos, está ati-ainclo todas as forças vivas, inteligentes e morais
<lo país para a Corte do Império. Como brasileiro me ufano
de que o meu país tenha uma cidade tão próspera, tão digna
como esta. Não serei cu jamais quem venha dizer que é preciso entorpecer o progresso, o desenvolvimento, o primor da
cidade do Rio de Janeiro. Mas, o que venho dizer é que
todos os nossos Governos sem exceção de um só, embora sem
plano preconcebido, têm praticado um erro, um crime contra
a nação inteira, reunindo, centralizando, condensando somente nesta cidade o ensino púbNco superior. Nós, os cidadãos
habitantes das províncias do Império, estamos sendo espoliados pela Corte. não porque a Corte solicite, não porque
a Corte reclame; mas porque o nosso Governo não tem olhado suficientemente para a regular distribuição dos benefícios
desse ramo do serviço público".
Fundamenta sua crítica com cifras e fatos.
"O que se d{t às províncias? Nada. No sei por que
despendemos com o ensino público na Corte do Império
2. 759,000$, enquanto que por todas as outras províncias gasta-se unicamente 836: 000$.
Eu não possso entender como é que se gastam 218:000~
com o internato de D. Pedro II e 160:000$ com seu externato, quando estas duas verbas reunidas quase poderiam bastar para três ou quatro faculdades cm nossas províncias.
Não posso expl'icar como é que com as faculdades do
Recife e São Paulo se <lispende apenas 102:000$ com cada
uma, quantia tão pequena, e não se pode deduzir desses
2. 700:000$ uma parcela para distribuir com outras províncias
do Império.
De Pernambuco para o norte, não há uma só escola su·
perior."
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Como representante do Pad, apela para o ministro, filho da mesma província, para que, em sua reforma do ensino, se lembre também
de sua província.
"Enquanto as luzes afluírem todas para a capital do
Império, não se concede coisa alguma ~1s províncias. Tudo se
ensina aqui, menos o Direito. Somente se deixaram umas
raquíticas faculdades para três províncias. Mas releva notar
que nós, os habitantes elo extremo norte, lutamos com máximas dificuldades. É preciso que um moço disponha de avultada fortuna para freqüentar um curso superior, ou então
que seja um talento heróico, que se atreva a arrostar com as
maiores misérias, com os vários contratempos, para adquirir
um título, um pergaminho." [... J
Pede verbas para o desenvolvimento do ensino nas províncias do
Império.
8 de julho d'e 1886, t. III, p. 105-106.

N.&C.

Hoje o desejo do Pe. Aguiar torna-se realidade: a descentralização
do ensino superior se process'a cm ritmo acelerado.
Mas hoje também parece que já se pode inferir da experiência descentralizadora uma conclusãq válida: a descentralização tem um preço
que é a depressão dos níveis de ensino.
Refere-se especialmente às emendas:
- "A cadeira de xilografia fica substituída por uma outra de perspectiva e teoria das sombras aplicadas i1s belas.artes, nomeando o Governo o respectivo professor, ou contratando-o sem aumento de despesa.
- Ferreira Viana -Escmgnollc Taunay - Matoso Câmara".
- "Auxílio à Escola Doméstica de Nossa Senhora elo Amparo de
Petrópolis, 2:000$000 - Olímpio Campos".
- "Fica concedido ~t Ac<\clcmia de Belas-Artes da Bahia um subsídio
de 6:000$ para o custeio de suas aulas."
O ministro do Império, ao qual dirige seu apelo, era Ambrósio
Leitão da Cunha, barão de Mamoré.
86/5

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
Propõe fazer um reparo

~L

nobre oposição:

"Surpreendeu-me Sr. presidente, que o nobre líder da
minoria, um estadista de grande alcance, se emaranhasse em
uma elas questões pequeninas em que se disputa o pão da
existência de pobres senhoras."
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Explica as razões de sua surpresa:
"Surpreendeu-me que uma questão destas ocupasse o ta.
lento avultado de S. Exa., tanto mais quanto o partido do
nobre deputado atravessou sete anos as regiões do poder, tendo por ponto principal de programa as economias; e, entanto,
reduziu-se a fazê-la em palitos e bananas, deixando o Tesouro no estado aflitivo que todos conhecemos."
Referindo-se diretamente ao centro da questão, observa que se trata
"de reduzidas centenas de mil-Téis, tributo de poucos e acanhandos prédios e quase todos cm ruínas. Posso afiançar a
V. Exa., que, concedendo essa insenção às religiosas, apenas
se concede que elas possam continuar a viver sem mendigar
a esmola de porta em porta, pois que o Estado não tem o
direito d'e reduzir à miséria com impostos as corporações religiosas."
Estranha que o deputado mineiro tenha impugnado o projeto, tomando posição tão contrária a sentimentos catôlicos:
"Supreen<leu-me que o nobre deputado, tão conhecido
pela firmeza de sua fé católica, viesse apoiar esse requerimento, invocando contra aquelas dignas senhoras o ridículo
e a risota."
N.&C.

15 de julho de 1886, t. III, p. 216-2,17.

Tratava-se do projeto n. 0 131, de 1883, relevando as religiosas do
convento da Soleclade da Bahia do pagamento do débito em ciue se achavam para com a Fazenda Nacional, proveniente de décimas de prédios
que possuíam na capital ela mesma província.
O deputado João Penido, liberal mineiro, insistia cm que elas tinham de pagar o que deviam ao Governo, alegando que elas não eram
pobres, uma vez que possuíam prédio.
O Pe. Aguiar pede a isenção afirmando que, além das contribuições
de umas poucas pessoas, o aluguel dos ditos prédios era a única fonte
de sustento das religiosas e que esse aluguel não passava de algumas
centenas de mil-réis.
Atacavam o projeto os deputado Cândido de Oliveira, Afonm Celso
Júnior e João Penido, a cujos sentimentos religiosos se refere o Pe. Costa Aguiar, que mostra seu desagrado pelo fato de levarem a discussão
para o ridículo, com apartes irônicos.
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Note-se que talvez seja a primeira vez que aparece em texto dos
Anais a expressão "leader da minoria". Refere-se à minoria liberal.
O projeto é aprovado em 2.ª discussão, na sessão do dia seguinte
(Anais, III, 271), e aprovado definitivamente na sessão de 9 de setembro
(Anais, V, 61) .
JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
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Chama a atenção da Câmara para certas irregularidades de serviços,
dentro do Ministério da FazeI11da.
"Um grande mal pesa sobre nossa administração pública:
é a ignorância dos funcionários com respeito à geografia e
estatística no país. Conquanto a ciência geográfica e ec0nômica tenha caminhado muito no sentido teórico, na prática
estamos ainda cm grande atraso" [ ... J Os relatórios ministeriais são falhos por falta de dados vindos das bases.
Envia pois indicações it mesa, com o fim de:
"Se tomarem medidas legislativas gue imponham severas
penas às mesas de rentlas provinciais que não enviarem anualmente e com toda a pontualidade ao Ministério da l'azenda
todos os esclarecimentos precisos à organização ele estatísticas
verdadeiras."
N.&C.

3 de agosto de 1886, t. III, p. 632.

No início, como na segurn:la metade d'o século XIX, a geografia no
Brasil se beneficiou elas investigações dos naturalistas, principalmente
estrangeiros, que trabalharam na esteira de Alexandre Humboldt, apr0veitando a feliz circunstância surgida em 1808 com a abertura dos portos
à navega.ção internacional. Até o fim do século, to<l'os os estudiosos que
por aqui passavam, fazen:do especialmente estudos de geologia, mineralogia, botânica e zoologia, deixaram com suas pesquisas uma inesgotável
contribuição para a geografia do Brasil. O movimento geográfico vigoroso que afetou a Europa, nos fins do século XVIII e especialmente
no século XIX, repercutiu no Brasil. O Congresso de Viena abriu uma
nova frutuosa era. A vinda de insignes sábios austríacos e alemães decorreu de um enlace de interesses dinásticos. 1\Iuitas facilidades a súditos britânicos, bem como a eminentes cientistas franceses, coincidiram
com o ocasional predomínio, ro Governo, das correntes anglófila e francófila, representadas respectiyamente pelos condes de Linhares e da
Barca.
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Faltou à geografia brasileira, para seu completo desenvolvimento,
a criação do ensino geográfico cm grau universitário. A realização de
um programa bem definido, capaz de a~segurar a individualidade da
ciência, já concebida em novos moldes, não foi possível, dada a inexistência de universidades no país. Desta forma, sem a indispens;ível preparação técnica e científica dos futuros executores, o trabalho das pesquisas não pôcfe ser realmente frutuoso, a despeito de certos impulsos
a seu favor. Dessa maneira, o movimento geográfico apenas teve no
Brasil uma repercussão de superfície (34).
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Apresenta o seguinte artigo aditivo:

N.&C.

"O Governo melhorará e desenvolver{t o serviço da estatística, expedindo regulamento que determine, pelo menos:
§ 1.0 - A organização da estatística elas rendas e despesas públicas gerais, provinciais e municipais, e hem ª'sim da
comercial, agrícola e industrial, por província;
§ 2.0 - O quadro das quantidades e datas dos produtos
importados pela alfândega da Cone e por províncias, rnm os
preços médios, segundo suas diversas qualidades;
§ 3.º - O quadro da quantidade e valor das mercadorias importadas e sua procedência;
§ 4. 0 - O quadro das rendas e despesas públicas por i'viinistérios, resumindo os balancos;
~ 5.º - O quadro da rec~ita e despesa provincial e municipal, por província, com declaração das dívidas consolidada e flutuante;
§ 6.º - Pelos Ministérios da I~azenda, da Agricultura,
Comércio e Obras Públ'ic:as serão anualmente apresentadas ao
Poder Legidativo as informações de que trata o presente artigo de lei, continuando este serviço a cargo da Diretoria Geral de Estatística do Tesouro Nacional.
Sala das Sessões ela Câmara dos Deputados, em !\ de agosto de 1886."
4 de agosto de 1886, t. IV, p. 9.

Em discussão o orçamento da Fazenda. O artigo aditivo é remetido
à Comissão de Orçamento. O Pe. Costa Aguiar <'.~ decerto um heneménto ela Estatística no Brasil, pela oportunidade das sugestões feitas no
(34) AZEVEDO, I•ERNANDO DE. As Ciências 1w Brasil, E<l.
mi. II, p. 316 a 112.

Melhoramentos,

2()<)

sentido de melhorar nossos levantamentos estatísticos. A emenda, já como a de n. 0 8, volta ao plenário na sessão de 20 de agosto (Anais, IV,

272).
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Com vários deputados, assina outra emenda aditiva ao orçamento
da Fazenda:
"Fica o Governo autorizado a mandar construir a Estrada de Ferro do Madeira e Mamoré pelo sistema que julgar
mais conveniente, servindo de base os estudos e o orçamento
organizados pela Comissão dfrigida pelo engenheiro Júlio
Pinkas."
N.&C.

6 de agosto de 1886, t. IV, p. 63.

Só em 1903, pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil comprometeu-se a
c.onstruir a E. F. Madeira-Mamoré, hoje transformada em estrada de
rodagem. Sua função é permitir o escoamento da produção boliviana
pela rede amazônica.
Apresenta, logo a seguir, novas emendas:
1.::1 "Fica o Governo autorizado a inovar o contrato com a Companhia Pernambucana de Navegação Costeira e a Vapor, por mais cinco
:inos, com as mesmas vantagens que ora goza, obrigando-se a referida
ccmpanhia a fazer três viagens por mês aos portos do rio Formoso, Tamandaré e Barra de Una . "
2.ª "Fica o Governo au~orizado para conceder à estrada de ferro
de bitola estreita que a Província do Pará mandar construir na margem
esquerda do rio Tocantins, para auxiliar a navegação a vapor dos rios
Tocantins, Araguaia, das Mortes e Vermelho, a subvenção quilométrica
r:le 7:000$ para 103 quilômetrns, paga em três prestações, sendo a primeira depois de construídos 35 quilômetros, a segunda depois de construídos
70 quilômetros e a terceira depois de concluída a estrada."
3.ª Destinando 100 contos à Província do Pará, para o serviço de
imigração (Anais, IV, 66).
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Apresenta, com outros deputados mais duas emendas ao orçamento:
l.ª "Ficam extintos os lugares de diretores gerais e parciais de índios, criados pelo decreto de 24 de julho de 1845,

210

passando aos prelados diocesanos a direção e organização da
catequese em suas dioceses.
O Governo reformará, de acordo com a presente lei, o
regulamento de 24 de julho de 1845."
2.ª "Apliquem-se 20:000$ ao serviço de catequese da Pro.
vinda do Pará, ficando o Governo autorizado para incumbir
o respectivo prelado diocesano da direção e organização do
serviço naquela província."
6 de agosto de 1886, t. IV, p. 66-67.

N.&C.
Entre os signatários, aparece também o nome do Pe. Xavier da
Silva. A emenda volta a plenário em sessão de 9 de agosto e é enviada
à Comissão de Orçamento, com urgência (Anais, IV, 103). O Pe. Costa
Aguiar defenderá longamente sua emenda em sessão de 10 de agosto.
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O Senhor ministro da Fazenda, ao fazer um plano para a
reorganização das finanças do Império, deve incluir, não só
a redução da despesa, como ainda o aproveitamento das propriedades do Estado, excelente elemento cooperativo, cumprindo figurar em primeiro plano as fazendas nacionais, disseminadas em diversas províncias do país.

Acha que o Estado não pode e não deve assumir a administração
clc:'ssas fazendas:
"Não somente a conservação de tais propriedade é completamente inútil para o Estado, porquanto nada produzem,
mais ainda hão acarretado graves males, que têm perturbado
de modo bastante notável o desenvolvimento da indústria circunvizinha. O Estado não pode, não deve ser industrial."
Chama a atenção para os inconvenientes e péssimos resultados da
administração dessas fazendas:
"A má administração passada deu lugar a que se enriquecessem alguns vizinhos pouco conscienciosos, à custa da
pr;opriedaclc nacional, nenhum resultado aparecendo tanto
por admi11is1.raçõcs culposas como pelas desacertadas instruções 1Jransnri1 idas pelo Governo; desse erro proveio o regime
do arrendamento, dando então lugar à mais imoral especula-
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ção que figura em nossos anais (apoiados). O escândalo já
não tem limites."
As fazendas nacionais caem nas mãos de arrendatários
que obtêm contratos da mais escandalosa imoralidade.
Cita o caso do arrendamento de Marajó que permitiu
"depredar aqueles bens amontoados pela mais pura piedade
cristã de um século que já se foi, sob a administração dos
mercedários, introdutores da indústria pastoril nos campos de
Marajó."
Pelo contrato, o arrendatário retirou de Marajó mais de
3. 000 reses, para vendê-las a 7 . $000 cada uma no matadouro
de Belém, pagando ao Estado a irrisória renda anual de 27
contos.
Como consta de documentos que anexa à sua intervenção, desaparec<>ram de Marajó mais de 15. 000 reses ou exportadas para Caiena e
Manaus, ou encaminhadas para outras fazendas.
Informa à Câmara que o arrendatário é famoso por suas negociatas,
notadamente com sua empresa <~e exploração do Xingu,
"que importava cm tim monopólio, cujos lucros podiam andar
em muitos milhares '.tle contos de réis anuais". Cobrava, pelo
transporte das reses de P.farajó para o matadouro de Belém,
oitenta e três mil e tantos réis em cada rês transportada.
Trata-se de informações insuspeitas de vez que levantadas pela própria oposição )ibera!.
Esse mesmo contratante, de idoneidade tão comprometida, não deu, nem tem fiança!" (sensação):
Por estas e outras razões é que "a indústria zootécnica
ali definha".
Sugere pois:
"Que seja quaqto antes alienada aquela propriedade da
nação, a fim de desenvolver-se a indústria particular, ou então que se constitua ali um estabelecimento ele ensino zootécnico que possa ministrar luzes aos cultores ela indústria pastoril naquela província."
Recomenda ao Governo a urgência das obras de desobstrução do rio
Arari, como fator de melhoramento da economia da Ilha de Marajó:
"Esse rio, que outrora foi muito abundante em águas e
francamente navegável, tem sido pouco a pouco obstruído por
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camadas de lodo que em seu leito se foi lentamente acumulando de maneira a dificultar a navegação. Da importante vila da Cachoeira para baixo a corrente despede a confluir no
Amazonas, e dessa vila para rima, na máxima parte do ano,
as águas defluem para um lago, cujo evacuadouro se acha vedado por inexplicável tecido de canarana, de ma11eira que
a inundação domina parle co11siderávcl da ilha, causando geral mortalidade no gado, incríveis danos nas produções agronômicas da mais preciosa elas ilhas amazônicas.
Para corrigir este defeito hidromélrico, basta remover a
gramínea e perfurar um curto canal, menor de 600 melros
entre o Arari e o seu afluente Guaiapi, ligando as respectivas
secções navegáveis. A meu ver co11tribui para o fenômeno da
defluência o impedimento oposto por um trato de pedras
que, cortando de través o rio, ocasiona a cachoeira que d:í o
nome à florescente vila de que j:í falei. Ao que me consta,
estas pedras são de grés de constitui~·ão branda, que, com um
pouco de pólvora ou dinamite aplicada pelo sistema de minas
americanas, estava ganha uma imensa partida a favor da.
quela região tão digna elos mais carinhosos cuidados."
Lembra que existem estudos para a resolução desse projeto, e especialmente do engenheiro In:ício l\Joura, pelos quais comprova que, com
poucos recursos, seria possível realizar essa obra <la maior importância.
Queixa-se, por fim, do desprezo com que são tratados na Câmara
os problemas do Pará. Cita as afirmações de Cesúrio Alvim, segundo o
qual:
"Por ser a riqueza do Pará proveniente de indústrias
extrativas, estava aquela província destinada a ser uma <las
mais pobres do Império."
Cita Martins Francisco, o qual:
"Desfazia de nossas riquezas, e, p não sabendo a que
ater-se, chegou ao ponto cl'e declarar que a borracha era o
produto do trabalho escravo!!! É não conhecer o Pará!"
Cita ainda Martinho Campos, que, a propósito do requerimento para
aumentar a representação do Pará, considerava-o
"uma audaciosa pretensão daqueles cidadãos de arco e flcxa."
E comenta esses ataques ao Pará:
"Mas [ ... ] tratando da Ilha de Marajó, que alguns, não
sei se com razão, acham semelhante à Holanda, lembro-me de
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que o patriarca da impiedade no século passado, Voltaire,
atirava àquele país uma injúria, dizendo: Hollande canard,
canaux, canaille, et rien qui vaille. Pois esse jato de mau gosto, com ambições a fino espírito, tem a mais radicada presença com a opinião dos que querem hoje abater o Pará."
Considera tratar-se de equívocos desmedidamente notáveis, e conclui:
"Todos os que têm viajado a região amazônica são contestes em dizer que qualquer dos produtos daquela região
é bastante para enriquecer um império (apoiados) . Esta é
a opinião de Agassiz; esta é a opinião de seu mestre, o Aristóteles dos tempos modernos, Humboldt, quando asseverou
que aquela região seria mais tarde o centro da civilização do
mundo. Olhar, portanto, com desprezo para os produtos da
Província do Pará, porque predomina a borracha, é desco.
nhecer as fontes da produção da nossa terra, é desconhecer o
pais; isto é uma vergonha [ ... ]"
9 de agosto de 1886, t. IV, p. 78-84.
N.&C.
Dispondo de dados bem mais precisos, o Pe. Costa Aguiar prolonga
a luta em defesa da Amazônia inaugurada por D. Romualdo Antônio
de Seixas e continuad.a pelo Pe. Siqueira Mendes, em legislaturas anteriores.
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Elogia os esforços feitos pelq, ministro da Agricultura para aumentar
a riqueza pública. Concorda com a doutrina corrente segundo a qual:
"do povoamento do nosso país depende em grande parte a
desenvolução da riqueza; mas é necessário para decidirmos
alguma coisa de bem e útil recorrer às lições sempre sábias
da experiência . "
Está convencido porém que na política de povoamento já foi percorrida toda escala de erros possíveis, como se evidencia na
"resolução de povoamento do sul para com a pletora proverse o norte inamc e v{icuo, conhece-se que não assenta absolutamente em nenhuma base científica, não se apóia em fundamento algum da experiência, em um sentimento qualquer,
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já não <ligo patriótico, mas simplesmente de política larga e
generosa[ ... ]
O Sr. Leitão da Cunha: - Apoiado.
O Sr. Costa Aguia1·: - [... ]Ao contrário, para não dizer
mais, funda-se em erro e ignorância das condições climáticas
do norte do Império."
Cita o caso ele holandeses, franceses e ingleses que estabeleceram c0lônias prósperas em regiões tropicais, inclusive no Brasil. Repele o
aparte do deputado mineiro, médico, insinuando ser o Pará flagelado
pelo beribéri como doença endêmica.
Louva-se na autoridade de Agassiz, que repetia a respeito do Pará:
"Por mais que dissessem o contrário, mesmo no Brasil
(ouçam a censura), que não conhecia país no mundo mais
rico, mais cheio de atrativos, mais fértil e mais pr<'>prio para
vir a ser o foco de uma numerosa população que o magnífico vale do Amazonas."
Congratula-se assim com o ministro da Agricultura por ter destinado à imigração para o Pará uma quantia, a qual se bem que insignificante revela compreensão do problema e disposição a continuar a
enfrent;í-lo.
Alonga-se depois em refutar as opiniões errôneas sobre as províncias
do norte.
"Uma certa classe de espíritos acanhados crê que o café
só pode ser produzido, de mocfo a dar grandes resultados, nas
Províncias de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro; mas estão
profundamente equivocados neste ponto."
Lembra a história da introdução do café no Brasil:
"A história registra que foi o célebre capitão Desclieux
quem conduziu da França com grande mimo e cuidado a
promissora planta para a Martinica, chegando a regá-la nos
derradeiros dias <la viagem com a {igua da sua própria ração.
Dos descendentes deste mimoso arbusto é que veio o café em
1761 para a Província do Pará, onde tomou grande desenvolvimento, produzindo de modo a competir com qualquer
das outras províncias do Império."
O cultivo do café regrediu no Pad, porque as indústrias
extTativas se revelaram mais rendosas.
"Portanto, se alguma outra coisa se devesse notar, era
que uma cultura, que sobrou na Província do Pará, é a vida,
é a riqueza, é o futuro de muitas de suas irmãs."

215

Entretanto, diversos outros produtos agrícolas, como arroz,
algodão, cacau e cana-de-açúcar, são ali cultivados com excelentes resultados. Contudo, por circunstâncias adversas, como
a concorrência <lo algodão norte-americano, a prosperidade do
Pará repousa hoje sobre a borracha, que vem contribuindo
com 253 dos impostos arrecadados.
Alerta assim o Governo para a necessidade de proteger essa cultura:
"Os seringais vão definhando. É necessário que o cuidado dos altos poderes do Estado e que os meios aconselhados
pela ciência os cerquem ele inteligente beneficio não só para
se conservarem, mas ainda para que saiam do estado inculto
em que a natureza os criou .
.J;í cidadãos prestimosos hão inventado processos de aperfeiçoamento ao preparo úo inestimável leite; desprovidos, porém, de fortuna não os têm podido propagar. Por que o
Governo não vai ao encontro do talento? Será porque trata-se
da borracha? Será porque redunda em benefício do Pará?
Retifica o engano dos que pensam ser a borracha o futuro da Amazônia:
"O porvir da região amazônica não repousa naquele produto, mas Yisa especialmente o cacau.
O cacau tem ali duas colheitas no ano; e é produto mais
1·emunerado do que o café; desenvolve-se quase que sem cultivo, fato, aliás, já q::conhecido de muitos, e particularmente
do Dr. Silva Coutinho, honra da intelectualidade brasileira
(apoiado), em carta dirigida a 20 de outubro de 1867 ao ministro da Agricultura. Quer o meu ilustre amigo, que hoje
exerce esse alto cargo, fazer um grande serviço ao Pará, ao
país inteiro? l\1ande pôr cm execução as acertadas medidas
propostas por aquel~ ilustre brasileiro. Esse ramo da agricultura é mui estimado nas duas províncias banhadas pelo
Amazonas. Os sertanejos, confundindo a noção jurídica, traduzem o seu apreço a ponto de donominarem o cacaual bem
de raiz; aquelas árvores, de fato, passam de geração em geração, e se me assegura que ainda hoje encontram-se árvores
plantadas pelos jesuítas."
Chama a atenção do Governo para o grande problema social da
região:
"É essa vida numada que leva a população entregue ao
exercício <fa indústria extrativa; andam à desgarrada e é lamentável o estado das famílias e da sociedade cm geral. A
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religião não pode, com seus princ1p10s salutares, influenciai
sobre os costumes da população; a autoridade ciYil 11ão tem
meios de cooperar para a prosperidade do povo, nem prevenindo ou punindo o crime, nem concorrendo para o cumprimento da lei e, muito menos, facilitando a perfeição das
faculdades nobres do homem. A mesma propriedade, base
larga em que deve assentar-se a constituição de um povo, niio
tem garantias."
Muitos talentos já diagnosticaram esse mal, mas foi o
atual bispo do Pará "uma glória desta nação (apoiado)··.
quem organizou ac1uele plano do Cristóforo, plano verdadeiramente grandioso, que um governo deveras patriótico devia
ter assimilado. O nobre prelado toma, é verdade, o ramo que
lhe compete, para o doutrinamento do Evangelho, e para isto
propõe a construção <lesse vaso fluvial, apropriado i1 evangelização daqueles povos; mas o empreendedor antístite deixa
entrever aos estadistas e políticos o largo painel das providências que um governo verdadeiramente tal devia realizar
em favor daquela parte ela nação, l]Ue ao menos tem tanto
direito como qualquer outra porção do Império."
Propõe a seguir as medidas que lhe parecem urgentes:
"Fixação da população ao solo, incluindo a necess;íria
regularização da propriedade; cultura intelectual (ambulante como na Suécia para os primeiros tempos) abrangendo o
ensino primário, profissional, particularmente o agro11t1mico;
e, finalmente, a imprescindível propagação do elemento religioso para as seguranças da moralidade e da perfeição ~o
cial".
Insiste particularmente 110 problema da catequese dos índios. Refere se ao~ estudos feitos pelo Cônego Januário da Cunha Barbosa, por
Buarque ele Macedo e André Rebouças.
A catequese, incorporando os índios à civilização, ofereceria uma força cfe trabalho especialmente habilitada em particular par~1 a indústria extrativa.
Baseado nos estudos consultados, em particular os de Couto de Magalhães, permite-se uma estimativa do valor <la contribuição dos índios,
cujo número é calculado entre 500.000 e 1.000.000:
"Pondo ele parte a questão ele caridade e de humanidade
e o muito que elevemos aos primitivos desta riquíssima terra,
esse milhão de índios valem, pelo menos, 500. 000. OOOSOOO."
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Prosseguindo nessa ordem de idéias, chega a esta estimativa:
Pedi braços [ ... ] seduza-vos, ao menos, à especulação mer·
cantil. São 500.000:000$ a ganhar com a despesa de 100:000$
por ano, feita toda no Brasil:
Denuncia o regulamento "obsoleto e impossível" de 24 de julho de
1845, criando os diretores de índios, os quais, segundo Tavares Bastos,
são verdadeiros ladrões ofidais:
"Esse regulamento, com o seu mecanismo, organizou o
modo de espoliá-los, de arredá-los ou distanciá-los da comu.
nhão e da civilização, até escravizando alguns que caem em
suas malhas. "
Cita os estudos do Sr. Bates: The naturalist on the Amazon, revoltado contra as atrocidades cometidas com os índios.
A Igreja pouco tem podido fazer.
"O nosso serviço de catequese, com o qual se despende
a ridícula sorna de oit~nta contos, acha-se quase todo reduzido a esta tristíssima condição; porque, ou não existe o missionário, ou, se existe, ele se acha atado pela prepotência e
cobiça dos dil~tores" (apoiado).
Daí a emenda que apresentara e que foi acolhida pela Comissão.
Insiste na necessidade de mudar a política do tratamento com os índios:
"Arredar o índio do lugar onde ele está acostumado, con.
trariá-lo em seus costumes e hábitos, obrigando, sobretudo
em princípio, a falar língua estranha, é de tal sorte prejudicial que nos tem atrasado ele um modo espantoso e tem
completamente inutilizado todo o fruto que poderíamos ccr
lher desse serviço. O índio deve ser catequizado nas brenhas
onde mora. Os descimentos são, em geral, maus."
Refuta o aparte de um deputado que defende a política preconizada por Barbosa Rodrigues.
Cita como exemplo a grande obra de catequese dos índios realizada
nos Estados Unidos, pelos jesuítas, especialmente os Padres Schwoemaker e De Smet, obra ele imenso valor civilizatório reconhecido pelo ser·
vidor presbiteriano Jorge G. Vest, cujo teste transcreve nos Anais:
"O governo elos f.stados U niclos não pode ser taxado de
jesuitismo; entretanto é tão amigo desta corporação que tem
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universidades entregues aos jesuítas, algumas das quais até
conferem graus reconhecidos pelos poderes públicos."
Cita ainda os trabalhos dos jesuítas na Austrália e nas Filipinas:
"Há 50 anos não havia ali sombra de civilização; hoje
há cidades, há lavoura, há indústrias, há artes, há colégios,
há tudo enfim quanto se pode esperar de uma população
índia, e tudo promovido somente pelos filhos da Sociedade
de Jesus. Ainda que alguém possa dizer-me que a Espanha
é suspeita neste assunto, eu direi que os seus missionários nas
Filipinas chegaram a organizar 112 aldeiamentos, convertendo
recentemente 129.000 índios, que se acham entregues também às doçuras da civilização, alcançando o esplêndido resultado de hoje não existir ali mais índio nenhum por batizar.
É de notar que aquela corporação de missionários prestou
recentemente um dos maiores serviços que se podem consagrar
à humanidade. Aqueles missionários fizeram uma descoberta
meteorológica com a qual podem prever a queda dos furacões,
e, desta maneira, ligado àquele posto meteorológico com mais
13 estações, precaver todos os danos, que esse fenômeno soi
causar."
Conclui exortando o ministro da Agricultura a confiar toda a catequese dos índios aos jesuítas:
"Para o ano, quando voltar ao Parlamento, vendo já consignadas as generosas medidas que S. Exa. tenha realizado em
favor da catequese e civilização desta parte de verdadeiros
brasileiros (muito bem), trarei as mais amplas manifestações
de apreço ao ilustre ministro!" (apoiados. Muito bem! O ora.
dor é cumprimentado pelo Sr. ministro da Agricultura e por
alguns Srs. deputados) .
10 de agosto de 1886, t. IV, p. 118-123.
N.&C.

O ministro da Agricultura, cuja obra elogia, era Antônio da Silva
Prado. O Pe. Costa Aguiar se revela aqui um precursor do tropicalismo
e fornece dados interessantes sobre as possibilidades de desenvolvimento
agrícola da Amazônia, possibilidades aliás frustradas pela expansão e o
ritsh da borracha. Por outro lado, de seu depoimento se depreende como
são antigos os processos de opressão do silvícola e não deixa de ser notável sua idéia de evangelização no próprio contexto cultural do índio.
Seu entusiasmo pelos processos de redução dos "índios bravos" nos Esta-
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dos Unidos e dos selvagens na Austrália parece desconhecer os tremendos
massacres consumados pelos respectivos g-overnos que aliás aprovavam
a obra catequética dos jesuítas.
INACIO XAVIER DA SILVA

86/12

Antes de entrar no tema da discussão, permite-se dizer algumas palavras sobre negócios de sua Província de Goiás.
Depois de defender o Sr. Júlio Barbosa c.fe Vasconcelos, ex-presidente <le Goiás, entra na matéria em discussão, referindo-se à crise por que
passa a lavoura no país.
A causa da crise é, como todos sabem, a falta de braços.
Para suprir essa falta, "todos lançam suas vistas para o estrangeiro, donde esperam avultado número de braços que,
pela lavoura e pela indústria, venham enriquecer o país e
encher o enorme vácuo do nosso erário".
Não subestima o valor da colaboração do imigrante estrangeiro,
"mas a razão nos (!stá dizendo que, antes de lançarmos mão
de meios que estão longe de nós, devemos aproveitar dos elementos que ternos entre nús; ocupando os braços inertes que
há no país."
Propõe medidas para valorizar a mão-de-obra nacional. Entre elas
sugere:
"Uma lei que conceda privilégio e regalias ao cidadão
que se nobilita pejo trabalho, e puna a vagabundagem". "A
derrogação da lei Hue estabelece o sorteio para o serviço militar, e a volta ao antigo processo de recrutamento."
Como terceira medida, propõe a utilização da mão-de-obra dos índios:
"Dessas inúmeras hordas de ~clvagens que habitam em
nossos sertões". Filho de país refratário à febre e epidemias
dos climas interlrnpicais, o índio é o melhor agente do trabalhador, mormente nas províncias onde dificilmente podem
estahclecer-se estrangeiros.
Segundo o Dr. Couto de Magalhães, orça por mais de
um milhão o número de aborígines que demoram nas regiões
que medeiam entre o Tocantins e o Amazonas. Ora, chamar
esses homens que são nossos irmãos, donos incontestados dessa
terra que conquistamos, chamá-los ;t luz, enveredá-los no ca·
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minho da civilização, aproveitar tantas inteligências perdidas,
ocupar tantos braços inertes é uma obra grandiosa e um tra·
balho merecedor de toda a sorte de bênção (muito bem).
Muito pouco se tem feito pela colonização e catequese
dos índios, como é f;ícil verificar da insignificância <las verbas
a esse fim destinadas.
"Não compreendo o grande afã com que se trabalha para
a libertação do escravo, ao qual não se dá educação e não
se agremia em núcleos coloniais."
E observa:
"A par de muito nobres aspirações. de sentimentos muito
humanitários, h;'1 grnnde dose de vaidade cm tucfo que diz
respeito à libertação do escravo e à colonização estrangeira.
Não é raro ouvir-se - O que dirão de nós as nações cultas?
Eu também direi: - O que dirão de nós as nações cultas
quando souberem que temos no Brasil mais de um milhão de
selvagens e que pouro curamos de civilidt-los?"
Faz uma an;ílise retrospectiva da antiga obra de catequese de Anchieta, Nóbrega, J. de Almeida, Malagrida, Antônio Vieira. Mas a
catequese entrou em eclipse depois que seus sucessores foram banidos.
Descreve então as conseqüências:
"Os índios, que até então tinham vivido debaixo da influência do Evangelho, vendo-se acossados pelos bandeirantes,
presos e escravizados, preferiram embrenhar-se pelos sertões
levando o coração repleto de ódio contra os miseráveis tiranos que ultrajaram os seus mais sagrados direitos.''
Aí nesses bosques, à beira d'os grandes caudais <jlle regam o país, o índio, à semelhança do progenitor do grande
general cartaginês, faz jurar a seus filhos guerra de extermí·
nio e sem tréguas ao civilizado desleal. Quantas vezes esses
homens que segregamos da sociedade por nossa incúria não
espalham o terror cm nossos campos? Quantas vezes os pacíficos habitantes de nossos povoados são dizimados pela flexa
do índio, que assim crer vingar-se elo mal que se lhes faz?
No interior do país, nas Províncias de Mato Gro~'º e de
Goiás, os selvagens continuam cm suas correrias. Às centenas
assediam as fazendas, incendeiam as propriedades, trucidam
homens, mulheres e crianças, devastam as plantações e matam gado! Vem a reação. Alguns homens se reúnem, tomam
armas e seguem ao encalço dos índios. Trava-se a peleja, a
hecatombe é horrorosa. Muitas vezes não se sabe qual é
maior, se a barbaria do selvagem ou se a fúria da vingança do civilizado" (muito bem). [ ... ] Ainda agora acabo de
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receber de Goiás notícia de que na florescente comarca do
Rio Verde, as freguesias do Rio Verde, Rio Bonito, Jataí e
Rio Claro se acham infestadas de Caiapós, que levam suas
incursões até nove léguas da capital. Lá o comércio está paralisado por não haver segurança nas estradas, onde se pode
esperar a cada momento uma cilada. Cada qual se arma, as
fazendas tomam ares de fortalezas, o arcabuz, a garrucha, a
pistola substituem a fouce, a enxada e o machado."
Pede ao Governo que adote medidas para reativar a catequese.
6 de setembro de 1886, t. V, p. 15.

N.&C.
Estava em discussão o orçamento do Ministério da Agricultura.
O Pe. Xavier da Silva, deputado conservador por Goiás, parece ignorar
completamente a barbaridade do antigo processo de recrutamento, contra o qual tanto lutaram deputados com os Pes. José. Custódio Dias e
Venâncio Henriques de Resende. Conquanto reconheça que se cometiam "alguns abusos" prefere ? antigo sistema ao sorteio militar. Por
outro lado, soa-nos hoje mesquinha sua referência à campanha abolicionista, atribuída à vaidade.
Sobre o problema agrícola, volta ao velho tema da falta de braços
para a lavoura, que já se procurava remediar através da imigração. Esta
t:ntrava de fato numa fase de expansão, que, nos primeiros anos da República, atingiria seu clímax com mais de 200.000 entradas anuais. O
Pe. Inácio Xavier exprime a respeito uma idéia que se tornaria um
preconceito tenaz na política imigratória brasileira: a idéia da concorrência exercida pela mão-de-obra estrangeira sobre o trabalho nativo.
Na verdade não foi o que aconteceu: criando novas oportunidades de
trabalho, o imigrante não exclµiu mas promoveu a mão-de-obra nacional.
A idéia do aproveitamento do índio revelou-se de uma comovente ingenuidade, quando não serviu de pretexto para formas cruéis de escravização de silvícola.

86/13

OLtMPIO DE SOUSA CAMPOS

Responde às objeções de nobre deputado por Alagoas que ceni.urou o m1mstro do Império por se preocupar excessivamente com o
saneamento da cidade do Rfo de Janeiro. Mereceria censura, ao contrário, o ministro se não se preocupasse com o problema, pelo qual se
bateu quando era ainda simples senador. Objeta-se ainda contra as obras
de saneamento, invocando o argumento da péssima situação do Tesouro:
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"Dewe muitos anos se repetem constantemente estas frases: - o estado do Tesouro é péssimo - as finanças estão
arruinadas - e outras semelhantes, o que fez tornar-se isto
uma verdadeira chapa. Todos os Gabinetes dizem isto. [- .. J
"Não contesto de modo algum; é certo, porém, que ainda
não houve um só Ministério que tivesse a coragem precisa
para restituir a abundância ao Tesouro. Sempre aparecem
essas queixas de falta de dinheiro quando se quer adiar certas obras, e nunca há falta quando se quer fazer outras; a
falta ou não falta de dinheiro depende da vontade dos governos, que fazem muitas vezes despesas, que, sem prejuízo
do serviço público, se podiam adiar ou dispensar mesmo.
Na mesma aplicação dos dinheiros é que deve haver critério
a fim de não sacrificar-se o indispensável ao simplesmente
útil, e não creio que se possa dizer não ser necessário, ele absoluta necessidade, na expressão insuspeita do nobre deputado
que me precedeu na tribuna, o saneamento da capital do
Império."
Passa a demonstrar a urgente necessidade das obras:
"Na estação calmosa, é um perigo vir-se à Corte por causa das moléstias que se desenvolvem; todos, una vocc, dizem
que sem fazer-se certos melhoramentos na cidade do Rio de
Janeiro, infrutíferos serão os esforços para atrair imigrantes,
que têm muito medo da febre amarela e supõem que reinando
ela no Rio todo o país está infeccionado do mesmo mal, visto
que no estrangeiro entenJe-se que o Brasil é só esta capital.
Ora, presentemente o Governo está encaminhando em larg<1
escala o serviço da imigração, mas como tornar-se proveitoso
esse trabalho sem o saneamento da cidade, melhoramento esse
requerido por todos? E depois, adiar para quando o crédito
proposto se os orçamentos não são equilibrados, se os déficits
crescem de dia a dia? O Governo que adie outras obras mas
não aquelas que dizem respeito à saúde do povo."
Repele a seguir a objeção ele que os recursos seriam melhor aplicados
na instrução pública. Acontece que já foi preparado um projeto de reforma do ensino, sobre o que entretanto a Comissão respectiva ainda
não deu parecer, impossibilitando o ministro de fazer qualquer coisa a
respeito:
"Quereria o honrado deputado que o Sr. ministro do
Império procedesse como o Sr. conselheiro Leôncio ele Car.
valho, que com precipitações e autoritariamente baixou um
regulamento, repudiado por todos, e que serviu apenas para
anarquizar o ensino público?
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Permite-se levantar suspeitas sobre a eficiência do engenheiro Revy,
ao qual foram confiadas as obras de saneamento. Suas suspeitas se fun.
dam nos maus resultados obtidos pelo mesmo engenheiro nas obras que
realizou nos açudes do Ceará.
Passando então a uma outra ordem de considerações, adverte os
chefes do partido liberal pela maneira com a qual vêm conduzindo a
campanha abolicionista, pois:
"Parece-me que o desidera.tum do abolicionismo não consiste somente em libertar os escravos, mas ainda em proteger
os que sofrem por amor elos mesmos escravos."
Pede assim aos liberais, especialmente ao senador Dantas, chefe do
abolicionismo, que:
"Ponham termo às vexações que sofrem dois infelizes mártires do abolicionismo e vítimas do partido liberal de Sergipe.''
Relata então longamente os casos de dois sergipanos, o do tenente.
coronel Francisco José Alves, e o de João Santos, conhecido como João
Velho, contra os quais foi feito um processo iníquo por membros do
partido liberal. Não cabe ao orador a possibilidade de queixar-se ao
Governo, de vez que o negócio estú afeto ao Poder Judiciário.
N.&C.

6 de setembro de 1886, t. V, p. 34-35.

Estava em 2.ª discussão o projeto n. 0 55, de 1886, abrindo crédito
ao Ministério do Império para saneamento da capital.
A narração elo Pe. Sousa Campos é bastante confusa e entrecortada
de apartes do deputado liberal João Penido. Da narração entretanto
resulta que os dois "mártires do abolicionismo" teriam procurado protc::ger os escravos de uma fazenda em Buquim, Sergipe, e que por esse
motivo teriam sido perseguidos por interessados no neg<'>cio, todos do
partido liberal.
O que parece claro porém é que o Pe. Sousa Campos utiliza o epi;ódio, não em defesa do abolicionismo, mas como arma política de ataque ao partido liberal.
Carlos Leôncio ele Carvalho, político do partido liberal, chegara a
ministro do Império em 1878, quando promulgou, em 1879, a reforma
instituindo o ensino livre. Foi porém forçado a demitir-se pela oposição
conservadora, da qual o Pe. Sousa Campos ainda é um eco.
Note-se que a palavra "chapa'', foi a designação dada aos primeiros
discos fonográficos chegadas ao Brasil no fim do Império.
Pela intervenção do Pe. Sousa Campos, pode-se observar que os legisladores estavam preocupados com o problema elo saneamento, devido
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à febre amarela, e pelo problema da imigração, em nome da qual se deiendera, no Legislativo anterior, o casamento civil. Agora, a mesma imigração era argumento para o saneamento da capital.
Sobre o caso dos dois "mártires do abolicionismo", o Pe. Sousa Campos voltará na sessão de 4 de setembro.
O nobre deputado por Alagoas era Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, liberal, o qual acabara de falar contra o projeto, associando-se
às críticas de João Penido, que toma a palavra para responder ao Pc.
5ousa Campos. Este, na sessão do dia 9, apresentará requerimento ao
Governo, pedindo informações sobre o caso dos dois "mártires do abolicionismo".
86/14

OLíMPIO DE SOUSA CAMPOS

Estranha a oposição de alguns deputados aos projetos concedendo
jubilação aos eclesiásticos.
As razões de sua estranheza são:
Por que não se opuseram a outros projetos ele jubilação,
mas, apenas a estes; por que estes projetos preenchem todas
as condições legais para serem aprovados, ou sejam, tempo de
serviço, 30 anos, atestado médico provando a impossibilidade
de continuar no magistério.
Repele a objeção fundada na idéia de que cm vez de atender a
casos particulares, mais conviria uma medida geral. O orador já apresentara projeto neste sentido que ainda 11ão foi convertido cm lei, e os
casos em discussão não podem esperar, se se negar automaticamente o
\foto a tais projetos, porque tratam de interesses individuais.
"Então fora melhor que se adotasse uma medida cm virtude da qual não se pudesse tratar desses asmntos perante o
Parlamento, porque os pretendentes perderiam seu tempo cm
requerer e nem o Parlamento teria o trabalho d'c estudar as
questões; e se os indivíduos têm o direito ele requerer o que
for de seu interesse, o Parlamento tem o dever de atendê-los
no que for justo."
6 de setembro de 1886, t. V, p. 411-412.
N.&C.

Estava em discussão o requerimento de Cândido de Oliveira, requisitando do Governo informações sobre o montante da despesa com os
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aposentados. O requerimento fora feito a propósito ão projeto n. 0 50, de
1886, concedendo jubilação, com o ordenado que atualmente percebe,
a Mons. Manuel dos Santos Pereira, professor de letras no seminário da
Bahia. O Pe. Sousa Campos respondia a Cândido de Oliveira, apoiado
por João Penido e Afonso Celso Júnior, que impugnavam o projeto da
jubilação. O outro caso de jubilação de um eclesiástico era o do protonotário Ernesto Camilo Barreto. O projeto receberá logo novas emendas
reduzindo o ordenado do jubilado a dois terços dos seus vencimentos e
c.ondicionando a aposentadoria ao não exercício de qualquer outro emprego. A discussão é adiada pela hora.
86/15

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR.

Observa um certo prurido cm discutir reformas de legislação, quando o que é preciso é reformar os costumes. Entre os maus costumes
brasileiros denuncia um:
"O esquecimento de tudo que há de bom no país para
só encomiar o estrangeiro e e~pecialmente o francês."
No entanto são os próprios franceses que dão exemplo
em contrário:
"Os franceses apregoam o que têm de bom e procuram
disfarçar o que têm ele mau, a fim de atrair para sua nacional,iàade a atenção do mundo inteiro. Assim contestam até
a Fulton a propriedaqe da invenção dos barcos a vapor e apesar de todas as provas da invenção dos aeróstatos por um brasileiro, persistem cm atribuí.Ja aos irmãos Montgolfier."
Pediu assim a palavra:
"Para lembrar lqna glória, um tesouro que possuímos e
que não é apreciado: a Biblioteca Nacional. Este estabelecimento pode rivalizar com os melhores do mundo, tal é a riqueza das suas coleções. Possui a biblioteca preciosos incunábulos, raros Aldinos,. Elzeviers, manuscritos do século XIV
com valiosas luminárias, a primeira carta geográfica que incluiu o Brasil entre os países da terra. Na coleção de estampas possui desde os simples nigelos até os Alberto Durer,
obras preciosas colecjonadas com o mais inteligente cuidado
pelo sábio braúleiro Dr. Meneses Brum. Essas riquezas, entretanto, correm risco de destruição, estando como está o
edifício da biblioteca encravado em outros que servem de habitação e a diversões públicas. É preciso remover esse perigo
e nesse intuito o ministro do Império, o Sr. Leão Veloso,
mandou levantar a planta de um novo edifício para a biblio-
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teca. É para essa obra que o orador chama a atenção do n0bre ministro do Império."
A seguir pede a atenção do mesmo ministro do Império para a situação calamitosa em que se encontram as províncias do norte, especialmente a do Pará, flageladas pelo beribéri; nomeou-se uma Comissão que
nem sequer começou os trabalhos:
"O estado sanitário de algumas comarcas do Pará é tal
que o orac:l'or em uma viagem que fez a São Sebastião da Boa
Vista, apenas encontrou oito pessoas sãs. A febre dizima
os povos das comarcas de Breves e da Cachoeira. "
N.&C.

13 de outubro de 1886, t. V, p. 469.

Eslava em discussão o orçamento do Ministério do Império, ainda
sob a direção do barão de Mamoré. O discurso do Pe. Costa Aguiar
aparece na íntegra no apêndice ao V volume (Anais, p. 33-1-336), com
mais dados sobre a Biblioteca Nacional, que possuía então 180. 000 volumes e 8. 000 manuscritos, com referê11cia especial à colaboração que
prestavam à biblioteca seus valiosos auxiliares, Capistrano de Abreu e
Vale Cabral. Quanto à epidemia no Pad, o ministro da Marinha, Macdowell, contesta a afirmação do Pc. Costa Aguiar afirmando que o Governo já mandara para J;í o Dr. Navegantes "inspetor de saúde pública
e médico muito distinto."
A Biblioteca Nacional (R.J) foi constituída pela própria Biblioteca
Real, trazida de Lisboa por D . .João VI, instalada nos fundos da Igreja
da Ordem Terceira do Carmo, rua do Carmo, cm 1810.
Pelo tratado de reconhecimento da Independência por Portugal, cm
1825, passou à propriedade do Estado. Foi seu primeiro bibliotce;írio o
[ranciscano Frei Antônio de Arrábida, depois bispo in partibu.s de Anemúria, conselheiro de Estado e reitor do Colégio Pedro II, preceptor de
D. Pedro II.
Passou depois para a Lapa, no local onde é hoje a Escola Nacional
de Música. O atual edifício, na Av. Rio Branco foi inaugurado em
29-X-1910, sendo diretor o prof. Manuel Cícero Peregrino da Silva (35).
Refere-se às experiências do padre Bartolomeu Lourenço ele Gusmão acerca das máquinas aerostáticas, realizadas na Corte em Lisboa,
perante todo o corpo diplomático, inclusive o futuro Papa Inocêncio
XIII. Os franceses persistem ainda hoje em dar a precedência nesse setor
aos irmãos Montgo1fier (36).
Biblioteca Nacional - Resumo histórico - Rio, 1960. Sobre as estampas,
Anais da Biblioteca Naci01zal, vol. XI, 1885, p. 555.
(3<•) AFI•ONSO D'E. TA UNAY. "A vida gloriosa e trágica de Bartolomeu dt•
Cusmão" - Anais do M11se11 Paulista, tomos '\'III e IX 1938.
(35)

Ver: MENESES BRUM -

227

SESSÃO DE 1887
87/I

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO

Faz seguidos apartes ao discurso do deputado Mata Machado que
justificava seu projeto sobre o casamento civil facultativo, modificando
llguns aspectos do projeto apresentado pelo l\Hnistério Lafayette.
Mata Machado propõe seu projeto, como objeto de estudo,
"desejando que esta Casa não fique ainda neste assunto um
passo atrás do Senado, onde há pouco foi apresentado um
projeto de casamento civil obrigatório pelo Sr. senador
Taunay.
O Sr Mâncio Ribeiro: - Então temos obrigação <le andar
imitando o Senado? Essa é boa! f... ]
.
O Sr. Mata Machado: - [... ] "refletindo-se sobre o projeto do Ministério Lafayette, compreende-se que ele nada
atenta contra o sentimento católico, porque reconhece o casamento religioso e estabelece o casamento civil facultativo.''
O Sr. Eufrásio Correia: - Esse é o en-o.
O Sr. Mâncio Ribeiro: - Ou tudo, ou nada."[ ... ]
"O Sr. Mala Maç:hado: - [ ... ] ninguém contesta que
seja necessária, impres1r;inclívcl mesmo, a existência de um registro civil dos casamçntos [ ... ] O meu projeto [ ... ] sana
[ ... ] perfeitamente esta dificuldade: o registro se faz suave-.
mente por um processo, que nem de leve ofende as suscetibilidades católicas as mais exageradas.
O Sr. Mân.cio Ribeiro: - Esse registro existe e se faz."'.
Em abono de seu projeto, op~erva Mata Machado que o Papa aca.
bava de aceitar a interferência de um funcionário civil no casamento
religioso, como era o caso na Espanha.
"O Sr. Mâncio Ribeiro:
meiro com a Santa Sé.

Pertlão; lá entenderam-se pri-

24 de maio tle 1887, t. I, p. 119-120.

N.&C.
O projeto, compreendendo 20 artigos, cujo texto consta dos Anais,
é apoiado e ficou para segunda leitura. Esta tem lugar na sessão de 27
de maio. O projeto é julgado objeto de deliberação e remetido à Comissão de Constituição e Legishi.ção (Anais, l, 139). Curiosamente não
é enviado à Comissão Eclesiástiça. Logo após a leitura do projeto, o
Pe. Olímpio Campos entra COIIl o requerimento seguinte.
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OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

87/2

Apresenta o requerimento seguinte que é aprovado:
"Requeiro que, pelo Ministério do Império, o Governo
informe:
1.0 - Quantos casamentos têm sido celebrados na forma
do decreto n.0 1. 144, de 11 de setembro de 1861, com decla.
ração da nacionalidade dos cônjuges;
2. 0 - Quantas paróquias há no Império e quantas estão
providas de vigários estrangeiros, declarando-se as dioceses cm
que estes servem.
Sala das sessões, 27 de maio de 1887 - Olímpio Campos."

27 de maio de 1887, t. 1, p. 139.

87/3

MANCIO CAETANO RIBEIRO
Mesmo sentindo
"todo o peso da minha insuficiência, tendo pela primeira vez
de falar neste augusto recinto",

não pode deixar de
"levantar nesta augusta Câmara um protesto solene em nome
do direito, da justiça, da verdade, em nome dos sentimentos
mais nobres de cidadãos que pertencem a uma nação culta;
precisava, sim, levantar um protesto em nome da augusta
religião do Estado, que é o ideal mais belo, que tem pairado
sobre os destinos da humanidade (apoiados): a religião católica apostólica romana; precisava finalmente levantar um protesto cm nome da distinta classe, à qual tenho a honra de
pertencer."
Refere-se às acusações publicadas na imprensa pelas quais o senador

Taunay aviltou a classe clerical:

"É uma injmtiça, uma crueldade desfechar golpes sem
distinguir os inocentes dos culpados". ( ... ] "A palavra é uma
espada e a vida que esta espada pode arrancar é a honra do
cidadão, é a sua préipría dignidade. Foi clamorosa injustiça
que praticou o senador Taunay, porque, acusando o clero
brasileiro, não distiguiu o inocente do culpado."
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É verdade que o senador, no dia seguinte, apresentou no
Senado uma retificação, mas esta não foi completa nem sincera:
"Porque ainda se manteve nos termos dúbios de uma
meia afirmação e meia negação.
O Sr. Costa Aguiar: - Não publicou o discurso."

Cita a seguir as palavras com que, há 19 anos, o conselheiro Paulino
de Sousa consagrara a obra benemérita do sacerdócio católico no Brasil:
"Prefiro o juízo imparcial do Sr. senador Paulino às palavras do Sr. senador Taunay. "
O Sr. Olímpio Campos: - Não se compara.
Recorda que o próprio senador Taunay fizera, havia pouco, o elogio
de um sacerdote
"distinto e ilustrndo, que deixou à posteridade muitas composições musicais, devidamente apreciadas dos profissionais."
O Sr. Coelho Rodrigues: - Mas isso foi por amor da
arte, e não por ampr da pátria .
O Sr. M âncio Iti beiro: - S. Exa. deu a entender que era
uma espécie de maestro, artista [ ... ]
Ora, se fosse usar da mesma argumentação viciosa empregada pelo senador contra o clero, poderia perguntar:
"Na· classe dos artistas não há muitos que tenham cometido abusos; entre eles não há muitos que têm sido assassinos, outros que têm especulado com a política, dizendo-se
conservadores, mas que se apresentam com este rótulo somente
para conseguir certos fins? Mas se nesta mesma classe dos
artistas se têm cometido grandes abusos, poderei, por ventura,
dizer que o Sr. senador Taunay é respons;ível por abusos de
sua classe?
Se o fizesse, n~o cometeria urna injustiça, não daria lugar a uma rematada leviandade?"
O senador Taunay, com "seus botes certeiros", quis visar
particularmente à diocese de São Paulo, invocando os depoimentos de Saint'Hilaire. Entretanto, "desde a passagem de
Saint'Hilaire por São Paulo muitos anos são passados, e essa
diocese é administrada atualmente por um bispo, que não
somente honra peJas suas invejáveis virtudes e talentos a
Igreja, mas também a Nação. Tem como cooperadores distintos sacerdotes que pelas suas virtudes, pelo saber, estão
prestando relevantes serviços ao país (apoiados). Nessa dio-
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cese h{1 um C:stabclecimento de educação. dirigido exclusivamente por sacerdotes, sendo um do:; melhores do Império.
O Sr. Carlos Peixoto: - Apoiado; um dos mais importantes do Império."
Termina essa l.ª parte de seu discurso, perorando:
"A classe [clerical] acostumada cm todos os tempos a
lutar em defesa de nobres princípios nada pode temer. O dia
da vitória nunca lhe faltou, porque combater pela verdade
é ter como certo o triunfo. Assim, pouco importa que hoje
sejamos açoitados pelo sopro da injustiça; amanhã a justiça
nos há de amparar sob sua poderosa bandeira" (apoiados;

muito bem).

Refere-se depois a um ponto levantado no relatório do ministro do
Império
"preocupado com o provimento efetivo das paróquias",
atribuindo o mal á falta de concurso.
Na sua opinião,
"a origem do mal vem de mais longe. Sr. presidente! Se
a religião do Estado, a religião nacional, a religião do povo
brasileiro, está como que enfraquecida, ressentindo-se até da
falta de párocos, a caúrn não é a falta de concurso para o
provimento das paróquias, sendo a população do Brasil até
os confins dos sertões uma população verdadeiramente cristã,
católica, morigerada: a causa é a falta da criação de no\'Os
bispados e novos semin;írios neste imenso, neste vasto Império.
Quando cada um dos bispos tem a seu cargo dioceses tão
vastas, como qualquer país da Europa e alguns duas e mais
províncias, corno é possível que a educação e a instrução religiosa possam exercer sobre esta população catôlic:1 o influxo
benéfico ele que ela tanto precisa, para que floresça, fortifique-se o espírito religioso e com ele as voc1ções cclcsi<Ísticas
nos seminários? É impossível, Sr. presidente. Por conseguinte, do que S.Exa. deve principalmente preocupar-se não é
desta questão acessória, do provimento efetivo das paróquias
mas desta outra questão: se é ou não necess;írio gue se aumente, nas tristes condições em que nos achamos, o número
dos bispados no Império; se é ou não conveniente que a missão
dos bispos se torne mais eficaz para todas as partes".
l
É uma questão vital para o país, pois importa na verdadeira
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civilização, na verdadeira orientação dos costumes ptíblicos
dada pelo influxo de uma religião nobre, de uma religião
santa, como é a dos nossos pais."
Intervém então com apartes o deputado gaúcho, liberal, Francisco
Antunes Maciel, defendendo a tese de que o Estado
"não deve proteger uma religião, com detrimento de outras;
vem redundar em violência à liberdade individual."
A ele responde o orador:
"O Estado deve proteger a religião católica apostólica
romana, porque é a religião nacional (apoiados), é a religião da maioria do povo brasileiro, <la quase totalidade da
nação, se não quiser cometer uma gravíssima injustiça. Se
não fizer por obrigação deve fazê-lo ao menos por generosidade para com a maioria <los contribuintes; deve sustentar
este culto, porque é o culto público da nação brasileira."
Continua a desenvolver a idéia que, enquanto tudo progride no
Brasil, só a Igreja brasileira cpntinua
"completamente enfraquecida, completamente desprezada por
este Governo de qtie ela tem sido tão boa auxiliar."
Lembra que desde 1846 se vem falando cm novos bispados mas apenas foi criado um, no Rio Grande do Sul. Agora mesmo fala-se com
timidez na criação de um bispado no Amazonas, mas a idéia só encontra
hesitação em vez de ser logo çlecidida a sua realização:
Sr. presidente, "V. Exa. sabe o que é o Amazonas; V.
Exa. bem sabe o que é a condição daqueles povos"; V .Exa.
bem sabe que, se é uma honra para o Brasil lavar a mancha
negra, é preciso também lavar a mancha de barbárie dos
pobres índios gentios, que têm vida nômade e que estão
abandonados nos sertões deste grande Império (apoiados;
muito bem).
O Sr. Coelho Rodrigues: - Os que têm mais direito aos
nossos cuidados do que esses estrangeiros de olhos azuis e
cabelos louros (apoiados) .
O Sr. Mâncio Ribeiro: - Eu não me oponho à imigração:
quero que este ime;nso colosso seja verdadeiramente um imen.
so poder; mas quero também justiça. Os primeiros habitantes
desta nossa pátria, os aborígines também são nossos concida-
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dãos: eles têm direitos iguais aos nossos. Para eles já houve
a caridade nesses primeiros tempos, a colonização, quando os
galeões de Portugal atravessavam o Oceano Atlântico, trazendo-nos militares, guerreiros, até aventureiros, mas também
vinha um Nóbrega, também vinha um Anchieta, também vinha um Padre Vieira, e eles penetravam no deserto, iam após
os índios espancar as terras dessa vida errante, em que eles
existiam, porque estavam assentados à sombra da ignorância,
para fazê-los tomar parte no banquete da civilização.
E hoje o que vemos, Sr. presidente? Abandono por toda
a parte, silêncio, indiferença do Governo e apenas se apresentam como argumentos, em desfavor de um grande bem social, preconceitos. Se um ou outro deputado, verdadeiro amante do bem público, fala ao Governo <la necessidade que há
de catequese, de mandar vir apóstolos, levantam-se e dizem:
"São jesuítas que vêm."
[ ... ] L<í no vale do Amazonas existem imensos tesouros
e riquezas, mas estou convencido de que esses tesouros e essas
riquezas não serão arrancados daquele grande depósito senão
com grandes esforços da humanidade. É preciso reconhecer
que o esu·angeiro encontrará maiores dificuldades cm povoar
o grande vale da Amazônia do que os naturais daquelas regiões. Estes só precisam dos elementos da vida social, para
que não fiquem sepultados no abismo da inação os bons serviços de que são capazes."
O Governo concentra suas atenções no sul, deixando o
norte abandonado, como se pode constatar pela absoluta falta
de estabelecimentos de ensino:
"Admito que outrora, quando a população não tinha
aumentando, quando as riquezas do país se não tinham desenvolvido, se criassem apenas duas academias de Direito no
Império, uma em Pernambuco, para o norte, e outra em São
Paulo para o sul; mas de lá para cá a população tem aumentado, os interesses e as riquezas do país se têm desenvolvido, e nas províncias extremas do norte nem sequer há uma
escola de Farm{icia [ ... ]
O Sr. Coelho Rodrigues: - Cortemos nas da Corte que
há muito para as províncias.
O Sr. Mâncio Ribeiro: - [... J Não Lemos sequer uma
cadeira para as ciências especiais. Lá no Pará não se pode
estudar a Química, a Física e outras ciências da mesma importância, que são tão necessárias para que um povo possa
ser industrial (apoiados) . 1\.fas ao passo que isto acontece
com o extremo norte do Império, completamente abandonado das atenções do Governo, vejo mais aqui no sul, nas Academias de Medicina da Bahia, do Rio de Janeiro uma su-
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perabundânc1a luxuosa de cadeiras especiais, havendo até
lentes em duplicata e cadeiras sem alunos."
N.&C.

28 <le junho <le 1887, t. II, p. 236-240.

O sacerdote maestro compositor a que se referira Taunay era o Pe.
José Maurício Nunes Garcia.
O colégio da diocese ele São Paulo, que Carlos Peixoto considera um
dos mais importantes do Império, era o Colégio de Itu, fundado pelos
jesuítas, em 1867.
A criação do bispado do Amazonas fora objeto de um projet0-de-lei
apresentado pelo deputado Passos de Miranda, na sessão de 10 de junho
deste mesmo ano e que dizia:
"Art. 1.0 É o Governo autorizado a impetrar <la Santa Sé as bulas
da criaç5o de um bispado na Província do Amazonas, tendo por sede a
cidade de Manaus e por limites os da mesma província.
"Art. 2. 0 Esse bispado terá um cabido como tem o de Diamantina.
"Art. 3. 0 A côngrua do bispo respectivo será igual à dos outros
bispos do Império". O projeto, assinado por 37 deputados, entre os quais
os Pes. Costa Aguiar, João Manuel ele Carvalho, Inácio Xavier da Silva
e Olímpio ele Sousa Campos, f:pi enviado às Comissões de Fazenda e
Negócios Eclesiásticos.
Não deixa de ser estranha entretanto a argumentação do Pe. Mâncio Ribeiro cm favor da criação do bispado, argumentação fortemente
baseada na ocupação econômica da região amazônica. Curiosamente o
próprio Pe. Mâncio Ribeiro nfio assina o projeto-de-lei criando o bispado. O bispado do Amazonas foi criado jà na República, em 1892.
O bispo de São Paulo, a que se refere o Pe. Mâncio, era D. Lino
Deodato Rodrigues de Carvalho.
Taunay, em aparte proferido no Senado, dissera: "muitos desses padres italianos são criminosos."

87/4

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Inscrevera-se também como orador para dar uma resposta imediata
ao ataque brutal atribuído ao senador Taunay contra o clero e publi.
cado, em resumo, pela imprensa. Confessa que leu atentamente os resumos do discurso e depois de i)em refletir,
"fiquei acreditando c1ue a obrigação, com referência a este
assunto, era a cfe derender o nobre senador, porque pareceume apócrifo tudo quanto se disse naqueles resumos pelos jornais, porquanto está tudo em contradição com aquilo que
todos reconhecem no espírito elo nobre ~enador. Ele fez parte
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desta Casa: todos aqui o conhecem de perto e sabem que é
um moço delicado, distinto, de uma cortezia a toda prova,
e não era possível que cometesse uma grosseria daquela ordem". [ ... ] "S . Exa. faz profissão de fé conservadora, proclama-se por toda parte conservador, e no entanto por aquela
forma revela-se não somente liberal, mas radical, exagerado
até o extremo. Essas idéias, portanto, que circulam com o
seu nome não são dele; o orador o defende: tudo quanto se
encontra naqueles resumos quer cm matéria política, quer em
matéria religiosa, não pode pertencer-lhe."
Queixando.se de se achar em mau estado de saúde, insiste cm defender a emenda que enviara ao orçamento em favor dos seminários:
"Não posso compreender como é possível que, com um
colégio de meninos órfãos. o Estado despenda 116:000$, com
o dos meninos desvalidos, 6: 000$, com o surdos e mudos
75:000$, e se gaste apenas 9 e 10:000$, com cada um dos nossos
seminários .
O Sr. Mâncio Ribeiro: - E se gastem 2.000.000$ com
um palacete.

O Sr. Cost~ Aguiar não compreende que se gastem apenas 110:000$
com 0 ensino dos seminários e possa o Governo vir reclamar e obrigar
com braço forte, como se disse no Senado, os bispos a colarem padres
que não sejam suficientemente ilustrados.
O Sr. Leitão da Cunha: - Não se disse isto.

O Sr. Costa Aguiar responde que refere-:;e ao que leu.
O Sr. Leitão da Cunha: - O concurso é o meio de apurar
esta ilustração.
O Sr. Costa Aguiar: - O que o Governo não quer é que
o clero se ilustre. O que que:r o Governo é apenas perseguir
o clero, não dar-lhe a instrução que deva dar-lhe.

1 de julho de 1887, t. II, p. 255-256.
87/5

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Toma parte na discussão para tratar de negócios eclesiústicos, especialmente os relativos ao orçamento do Império destinado ao culto e
defende a classe a que tem a honra de pertencer, das injustas acusações
que lhe têm sido feitas:

235

"O nobre senador pela Província de Santa Catarina, o
Sr. Taunay, tem sido o principal, se não o único acusador
do clero brasileiro. Porém acusa o clero sem fatos, sem provas que possa aduzir. Há, sem dúvida, clérigos maus, mas
essa exceção não justifica a generalidade das graves acusações" [ ... ]
Responde, a seguir, ao relatório apresentado pelo ministro do Império:
"Disse Sua Exa. no seu relatório que tem adotado a
prática de não pagar côngrua aos vigários estrangeiros que
forem nomeados com preterição dos clérigos nacionais. Esse
ato de S.Exa. é uma arbitrariedade.
Os vigários estrangeiros são nomeados pelos bispos com
conhecimento do Governo, prestam serviços e portanto têm
direito a receber a côngrua.
Parece que o fim dessa proibição é o que revelou o Sr.
senador Taunay: abrir conflitos com os bispos para obter a
separação da Igreja do Estado."
Pede aumento das verb~s destinadas aos seminários:
"Pois, se se pede maior instrução a outras classes da sOciedade, não se ppde negá-la ao clero", bem como das verbas
destinadas ao culto público "para se criar outros bispados,
restringindo a área por demais extensa de algumas dioceses."
Depois de várias outras observações sobre o relatório, adverte o ministro sobre a decadência dps estudos nas províncias, devido ao modo
pelo qual vêm sendo feitos os exames preparatórios.
Termina congratulando-se com o ministro:
"Sobre as providências acertadas que tomou para impedir a invasão da ~pidemia de cólera-morbus e as medidas que
autorizou na Província de Sergipe por ocasião da epidemia
da varíola. "

7 de julho de 1887, t. III, p. 67.

N.&C.
A íntegra do discurso qo Pe. Olímpio de Sousa Campos consta do
apêndice (Anais, IV, 198-204).
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87/6

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

A propósito do orçamento do Ministério de Estrangeiros, permite-se
chamar a atenção do Ministério para duas questões de alta importância:
a sede cardinalícia e as ordens religiosas.
Introduzindo a primeira questão, observa:
"V. Exa. sabe que, de presente, há um certo prurido de
vaidade em pessoas que, com o fim de chamarem sobre si a
atenção pública, não duvidam sacrificar até mesmo a honra
nacional ante o estrangeiro, exagerando alguns defeitos nossos, não trepidam pintar os costumes brasileiros e o nosso
estado de adiantamento social, de modo a humilhar-nos diante das nações civilizadas: os exemplos são recentes demais
para que os decline. Parece-me, pois, que é de muito bom
patriotismo, neste momento, fazer alguma coisa que nos dê
lustre diante do mundo civilizado."
Sugere assim uma concordata com a Santa Sé
"para o fim de ser declarado um direito que por ventura nos
possa caber. "
Historia a seguir as tratativas já intentadas com a Santa Sé no sentido de obter para o Brasil uma sede cardinalícia:
"Pouco tempo depois que este país se constituiu em nacionalidade inclcpcndente, o nosso enviado, Monsenhor Vidigal, ventilou na corte pontifícia a questão de saber se nos
caberia, como nação catr'ilica, e a exemplo cios Estados cm
que existe nunciatura de primeira ordem. o direito de apresentar um súdito brasileiro que ocupasse lugar no S;1cro CoI~gio. O Sumo Pontífice Leão Xll acolheu do modo mais
benevolente o nosso primeiro enviado. Do ofício ele 14 de
abril de 1883, já assinado pelo nosso encarregado de negócios,
o conselheiro Moutinho, consta que a Santa Sé ficava de acordo e no mesmo ano declara que Sua Santidade (o Papa Gregório XVC) chegara a dizer que nenhuma dúvida havia em
conceder esta graça ao imperante brasileiro, e até indagou
sobre em quem deveria recair a escolha. Mais tarde, em 18<1fi,
o ministro dos Negócios Estrangeiros suscitou novamcn te a
questão, e o nosso representante junto á Santa Sé, colhc11do
os dados e esclarecimentos necess{trios, segundo as instruções
que recebeu, assevera novamente a boa vontade do Santo Padre, ao qual, entretanto, deixou de consultar por não ter rc-
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cebido ordens para assim obrar. Em 1847, a seção de justiça
do Conselho de Estac.lo, provocada por aviso de 29 de janeiro
do mesmo ano, produziu uma consulta em que discute abundantemente a questão e conclui opinando que a apresentação
de candidatos ao cardinalato é direito apreciável para a corte
imperial, a qual, por isto, teria mais meios de recompensar
os serviços que ao Estado e à lgTeja fizeram os eclesiásticos
brasileiros. Finalmente a seção foi de parecer que se autorizasse a legação imperial cm Roma a negociar sobre a aludida
prerrogativa.
Sr. presidente, V. Exa. sabe que nações protestantes, como os Estados Unidos, que colônias protestantes, como da
Austrália, já têm cardeais, e, entretanto, sendo nós uma nação
católica de primeira ordem, não devemos abandonar esse direito de que nos pode redundar tanta glória, quiçá deixandonos preceder por qualquer das nacionalidades americanas de
origem espanhola. V. Exa. avalia quanto lustre, quanta glória
e quanta honra nos poderão advir da consecução dessa prerrogativa."
Afasta a objeção que possa ser levantada contra a idéia invocandose a nossa situação financeira: '
"Não sei se cm c1uestão de tanto momento a razão de
uma pequena economia pode ser invocada; mas, se ela deve
prevalecer, ao menos liquidemos o ponto jurídico, ao menos
impetremos da Santa Sé essa graça, para não sermos preteridos por nações que nos são inferiores e não parecermos tão
insignificantes aos olhos do mundo culto e crisão."
Passando depois à questão e.las ordens religiosas, observa ser já tempo de revogar o aviso cfo Ministério da Justiça de 1855:
"Presentemente todos os espíritos sãos inclinam-se para
essa forma ele resolver a questão, que aliás não é uma novidade, antes realizaria a promessa solene e formal, a cuja sombra o Governo encobriu toda a violência elo aviso de 1855.
As licenças concedidas por lei expressa para entrada de
noviços, são nele cassadas "até que seja resolvida a concordata que ;\ Santa Sé vai o Governo Imperial propor."
Por esta forma atentatória, feriu-se de frente o Ato Adicional que deu às A~sembléias provinciais o direito de legislar
sobre conventos e associações religiosas. Era uma iniqüidade
sem nome, um ato ele prepotência sem justificação decente!"
(apoiados) .
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A situação criada por aquele aviso úo Ministério da Justiça abriu o caminho para o Estado pleitear a nacionalização
dos bens das congregações religiosas:
"Ainda mesmo que assistisse ao Estado esse pretenso direito sobre· as propriedades eclesiásticas, não deviam os religiosos ser tratados por essa forma desarrazoatfa e cheia de
ingratidão."
Mostra depois a ingratidão desse gesto, enumerando os imensos serviços prestados ao Brasil pelos religiosos:
"Eles contribuíram, desde o princ1p10, com inexcedível
dedicação para a constituição desta nacionalidade" (apoiados).
"Foram os religiosos os fundadores das principais senão
de quase todas as nossas cidades e vilas: foram eles que derramaram a flux a instrução por toda a sociedade brasileira,
elevando o nosso desenvolvimento intelectual, sobretudo cm
humanidades, a um grau que talvez hoje não atinjamos (apoiados); foram eles que em 1711, por ocasião da invasão do;
franceses, larguissimamente contribuíram para as despesas da
guerra e resgate desta cidade elo Rio de Janeiro; foram eles
que tanto pelos mosteiros desta cidade como pelos da Bahi:1
concorreram para a lku..:1ação da guerra dos holandeses; fo.
:ram os mesmos que cooperaram com raro patriotismo e grnnúemente para a nossa Independência; e são ainda os próprios
que distribuem a instrução sã e abundante pela mocidade
hodierna, esperança do nosso futuro. Para citar um só exemplo direi a V. Exa. que mais de 18. 000 estudantes têm ultimamente recebido a instrução prim{1ria e secuncUria no mosteiro de São Bento" (apoiados).
"Foram eles ainda que primeiro deram o exemplo da
emancipação do elemento servil (ajJoiados) . Quando nesta
Casa se debatia a conveniência úa libertação do ventre e se
acendiam os ódios para sustentar o elcmeni'.o escravo; quando
se tratava somente de libertar a geração nascitura, eles surgiam com o belíssimo exemplo da emancipação de todos os
seus escravos, sem exceção de um só! (apoiados).
O Sr. Eufrásio Correia: - É porque não sabiam administrar (riso).
O Sr. Costa Aguiar: - Não é porque não ~abiam administrar. Foram os fracfes que ensinaram a administração pública a todas as sociedades que hoje se gabam de civilizadas;
foram os frades que ensinaram as letras (apoiados) ; º' frade;
que deram desenvolvimento à ciência, foram os frades que

ordens que solicitaram. Um aviso ministerial revogou uma reforma com;.
titucional!
O ministro de Estrangeiros ao qual o Pe. Costa Aguiar apela era
o barão de Cotegipe, o qual toma a palavra pouco depois, mas não se
Tefere aos apelos do Pe. Aguiar.

87/7

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Volta a referir-se às críticas feitas pelo senador Taunay ao clero
brasileiro. Não pretende, porém, deprimir a pessoa do senador:
"Tal procedimento, além de ser desonroso a mim e prejudicial à causa que defendo, seria injusto e redundaria em
triunfo para S. Exa. que de delator do d ero passaria a ser
vítima; para isso jamais concorrerei."
Não nego muitos predicados do nobre senador, "mas, de
envolta com esses excelentes predicados, S. Exa. nutre o
desejo imoderado de aparecer, e daí vêm certas levezas de
S. Exa., algumas das quais impeliram-me a orupar esta tribuna para contra elas protestar."
Apela para o testemunho
"de uma pessoa insuspeita, porque em religião, pensa diversamente de mim, e, mais ou menos, como o Sr. Taunay;
o meu comprovinciano, Dr. Sílvio Romero, que sem contestação é um dos talentos mais ilustrados da geração moderna (apoiada do Sr. Pedro Luís) [ ... ]
O Sr. Costa Aguiar: - Emhora desencaminhado" [ ... ]

Cita a seguir longo trecho de artigo <lc Sílvio Romero, publicado
na Gazeta de Notícias, no qual, atacando a política imigrat<>ria, defendida por Taunay, chama-o de
"homem pernicioso e verdadeiramente maléfico para o pais."
Relembra o requerimento que fizera, em sessão anterior, pedindo
informações ao Governo sobre crimes atribuídos pelo senador Taunay a
padres italianos:
"Ou esses padres são cnmmosos ou não; no primeiro caso, tenham ou não os crimes sido cometidos fora ou dentro
do Império, cumpria à S.Exa. denunciá-los às justiças do
país, por bem mesmo da religião de que S.Exa. se diz crente;
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no segundo caso, o nobre senador, afirmando uma inexatidão,
foi menos refletido, para não dizer leviano, esquecendo-se de
que o indivíduo tem direito a ser considerado bom até que
se prove que é mal; não se presume o mal, como fez S. Exa."
(apoiado) .
Reporta-se a seguir a outra opinião externada pelo mesmo senador,
em sessão de 7 de junho,
"em sentido favorável ao noviciado dos homens, cuja proibição é uma evidente coarctação da liberdade, não assim das
mulheres, pois que pelas nossas leis as mulheres são tuteladas, diz S. Exa. Onde foi que o Sr. Taunay encontrou essas
leis que põem as mulheres sob uma tutela, de modo a impedir que sejam freiras? A proibição que para os homens é
coarctação da liberdade, para as mulheres é muito legítima!
Eu não sou jurista, assim como não é S. Exa., mas creio que
completos 21 anos de idade as mulheres gozam dos direitos
da emancipação civil (apaiados). É possível que S. Exa. tivesse descoberto essas leis em algum código estrangeiro e supusesse que podia aplicá-las ao Brasil."
Não contente à,e ser injusto com as classes, o senador desceu até as individi,1alidades:
"Lançou o ridj:culo sobre um padre maronita que veio
ao Brasil esmolar cm favor da libertação dos cristãos e da
:instrução dos órfãos do Oriente; referiu-se com ar de motejo,
disfarçando o seu despeito, aos emperrados adeptos do clericalismo, que diz S.Exa. está invadindo o país e já a Província do Pará manda à Câmara legiões de padres políticos; de
feroz ultramontano• acoimou um distinto ex-deputado, por
dizer que o casamento civil é: casamento de cachorros."
Refere-se a seguir aos at;.iques lançados por Taunay ao barão de
Cotegipe, presidente do Conselho, ao senador Afonso Celso, visconde de
Ouro Preto, bem como às suas críticas á legislação brasileira, da qual
pretende ser o grande reformador, vangloriando-se que seu nome é citado em jornais estrangeiros:
"S. Exa. considera isto um dos seus títulos de benemerência. Eu quisera, porém, ver o nome do honrado senador
figurando nos Anais como autor de projetos sábios ou sabiamente formulados antes que nas gazetas da Europa, como
agente de imigração, com a propaganda anti-religiosa que faz
(apoiados) .
Mostrei, semapa passada, como o projeto do nobre sonador sobre o casamento civil não recomenda ninguém. O
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outro de S. Exa., sobre locação de serviços, é de um verdadeiro niilista; propõe a revogação da lei, sem substituí-la; destruir sem edificar é o seu programa [... ]
O Sr. joão Penido: - V .Exa. devia ser mais caridoso,
lembrando-se de que o Sr. Taunay não está aqui para defender-se.
O Sr. Olímpio Campos: - Eu conheço os deveres da caridade; S. Exa. tem lá o Senado, e gosta mesmo disto" (apartes).
Acusa o senador de como presidente da Sociedade Central de Imigração, criar os maiores embaraços ao Governo e cita a propósito a
resposta dada ao senador pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização.
Volta a insistir na leviandade com que o senador defendeu o casam.ento civil obrigatório, apoiando-se nos exemplos da Espanha e da França, para concluir que não há impedimento de ordem teológica contra o
casamento civil.
N.&C.

13 de julho de 1887, t. III, p. 150-154.

A Província do Pará enviara três deputados à Assembléia, Pes. Siqueira Mendes, Mâncio Caetano Ribeiro e José Lourenço da Costa
Aguiar.
Taunay iniciou pela Gazeta de Notícias, em 1886, uma intensa campanha pela imigração. Reuniu seus artigos em duas brochuras: O Casamento Civil e Nacionalização, com grande divulgação. Em ambas atacava fortemente a posição da Igreja, que considerava retrógrada. Provocou por isso "réplicas violentas e contestação. Foi famosa a polêmica
mantida com o jornal católico O Apóstolo (3ª).

87/8

OUMPIO DE SOUSA CAMPOS

Apresenta o requerimento:
"Requeiro que, pelo Ministério da Agricultura, sejam
prestadas informações sobre o seguinte:
Se consta estarem matriculados escravos como pertencentes a ordens religiosas, e, no caso afirmativo, qual o seu número, em que província residem e a que ordem pertencem."
22 de julho de 1887, t. III, p. 296.
(38) AFONSO D'E. TAUNAY. Prefácio a Homens e cousas do Imjiério pelo
viscónde de Taunay. São Paulo, Melhoramentos, 1924, p. XVIII.
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N. 8cC.
É

aprovado.

87/9

OUMPIO DE SOUSA CAMPOS

Com os membros das Comissões de Instrução Pública e Fazenda,
assina o parecer n.0 54, de 1887, sobre o projeto apresentado na sessão
de 24 de agosto de 1886, reformando o ensino primário e secundário.
A contribuição específica do Pe. Olímpio de Sousa Campos é uma
emenda ao projeto:
"Que nos seminários diocesanos se devem ensinar todas
as disciplinas que constituem o curso do Imperial Colégio de
Pedro II, sendo considerados válidos para a matrícula nos
cursos superiores os exames prestados naqueles estabelecimentos."
N.&:C.

26 de julho de 1887, t. III, p. 376-380.

Trata-se de um longo parecer elogioso do projeto, ao qual porém
sugere algumas emendas.
Em 1879, o conselheiro Carlos Leôncio de Carvalho, professor da
faculdade de Direito de São Paulo, nomeado ministro do Império, expediu o decreto executivo n.O 7.247, de 19 de abril de 1879, reformando
o ensino primário e secundário da Corte e o superior em todo o lmpé·
rio. Estabeleceu então a liberdade de ensino, o que então queria dizer
o direito de qualquer entidade criar um estabelecimento de ensino
superior.
Como havia alteração de preceitos legais foi enviada a posteriori ao
Legislativo. Foi então relatada, na Câmara, pelo deputado Rui Barbosa.
Este, após protestar contra a anomalia da remessa ao Parlamento após
a sanção, elaborou um completo substitutivo, com um amplo e nutrido
parecer (1882-1883). Este, que constitui peça clássica na história da
educação brasileira, não foi submetido jamais à discussão e, na frase do
autor, '"passou ao mofo e à traçaria dos arquivos".
Em 1882, Almeida e Oliveira apresenta novo projeto de reforma que
também não teve andamento.
Em 1886, o barão de Marnoré, Ambrósio Leitão da Cunha, nomeou
Comissão para estudar as bases para a reorganização do ensino primário
e secundário do Município neutro. O trabalho Tesultante dessa Comissão
foi apresentado à Câmara em 24 de agosto de 1886.
A ele se refere o parecer em debate (39).
(39) PRIMITIVO MOACYR. l1 lflstrução e o Império. 2.0 vol. S. Paulo, CEN.
1937. (Brasiliana, v. 87).
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87/10

INACIO XAVIER DA SILVA

"Já temos lei para os católicos; quem não tiver religião
que se amancebe."
N.&:C.

10 de agosto de 1887,

t.

IV, p. 157.

Trata-se de um violento aparte a um discurso no qual Eufrásio Correia defendia o casamento civil, tendo em vista os problemas criados
pela imigração de não.católicos. Eufrásio Correia continua insistindo na
urgência do casamento civil e cita o caso de dificuldade criada para se
obter uma dispensa de impedimento matrimonial, devido ao fato ela
ausência do internúncio, mandado para outro país. O Pe. Xavier da
Silva intervém novamente:
"Admira-me, porque na ausência do int:ernúncio, o chanceler fica
com todos os poderes."
87/11

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Considera grave a situação nacional:
"Parece, Sr. presidente, que se anuviam os nossos horizontes; que alguma coisa de grave ameaça as nossas instituições; que a política seguida desde a Independência não tem
sido tão harmônica como devera, para encaminhar-nos na
trilha das nações cultas . "
Denuncia a existência de um mal-estar nacional:
"De há muito se levanta um surdo rumor no Império;
são desgostos manifestados por províncias que se julgam deserdadas. Reina o descontentamento e transpira a desconfiança que existe um certo monopólio dos favores do Estado para
determinadas regiões do país."
Atribui essa situação à extravagante divisão territorial do Império,
"dando uma falsa representação nacional, e contribuindo para
que certas circunscrições do Império exerçam um predomínio
inteiro, absoluto e quase exclusivo sobre os destinos do país,"

Já tratara do assunto no ano anterior; volta agora sobre ele para
pleitear em favor das províncias a mesma igualdade que a Constituição
garante aos indivíduos.
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A desigualdade gera o descontentamento e este abre o·
caminho para a cisão:
"Hoje as nossas províncias, ou antes as colônias do norte, estão igualmente se queixando. O gravame que produziu
a independência pode desastradamente acarretar a separação.
Por isso, em nome da integridade da pátria, venho reclamar
a atenção dos poderes públicos, para que acudam com remédio eficaz, a fim de não assistirmos ao despedaçamento
desta obra que tão brilhantes e generosos sacrifícios custou
aos nossos antepassados."
Propõe duas medidas:

"primo, uma eqüitativa divisão territorial, como o ano pai.·
sado tive ocasião de dizer: secundo, a implantação do princípio de igualdade e equipolênca de nossa representação no
Parlamento." [ ... ] "Seria uma reforma muito adotável a que
estabelecesse que cada uma das nossas províncias desse, por
exemplo, seis deputados, e que por conseqüência, em virtude
da di~posição do art. 41, da Constituição do Império, tivesse
também no ramo vitalício três senadores, procedendo-se a um
sorteio adequado, para complemento da representação das
províncias que, em virtud'e daquela disposição, ficassem prejudicadas. A única objeção que, penso, poderia aparecer seria
a de que algumas províncias são demasiadamente extensas e
outras não guardariam a propocionalidade da população; mas
a essa impugnação se responderia com a medida fácil e intuitiva de criar-se tantas quantas províncias fossem necessárias"
[ ... ]
Todas as provípcias são irmãs e portanto devem ter a
mesma representatividade no Parlamento. De outro modo,
põe-se em risco a integridade nacional:
"É crença geral, Sr. presidente, que as províncias do
norte são onerosas à união brasileira, mas é justamente o
contrário. Elas acham-se deserdadas do fruto do próprio trabalho (apoiados e apartes) .
Compreendo essa reclamação dos meus ilustres colegas
porque a minha prioposição dá em balda certa.
Sr. presidente, procedi a um exame no balanço geral da
receita e despesa do Império, o ano passado destribuíào nesta
Casa, e pude verificar que as províncias do norte estão trabalhando para o sul (não apoiado). Eu o provo com algarismos."
Apresenta a seguir a sinopse que preparara do balanço da receita e
despesa geral do Império, de onde resulta que as 11 províncias do norte,
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desde a Bahia até o Amazonas, deram um saldo de 21.000:000$, enquanto que o saldo das províncias do sul para o Tesouro Nacional foi apenas de 7.300:000$.
Alguns deputados parecem crer que o Brasil se resume
no Município neutro:
"o resto não passa de colônias, burgos podres que afanam para sustentar o grande povo que estende as suas mil
antenas para sugar o que as infelizes produzem (apoiados e
não apoiados) .
O Sr. Coelho de Rezende: - Apoiadíssimo.
O Sr. Costa Aguiar: - Falo com os documentos oficiais.
Segund'o as informações do Governo o Município neutro
custa à união 14.200:000$000."
"Os melhoramentos do sul têm em grande parte sido e
são feitos à custa do norte" (apoiados e apartes).
Estabelece-se então um intenso debate através de apartes de deputados do sul, contestando a tese do Pe. Aguiar:
O sul se nega a fazer justiça ao norte, que mantém a
economia do sul e inclusive o luxo da Corte.
Lembra depois outro aspecto do problema:
"Quando estiver em livre prática o canal do istmo do
Panamá, o Brasil perderá muito de sua importância comercial. É preciso portanto, que se d'istemlam novos horizontes,
estabeleçam outras vias de comunicação, para precaver uma
crise que nos pode sobrevir (apoiados).
Cumpre também notar que isto não é um favor impro.
dutivo feito ao Pará e Amazonas, porquanto, estabelecida uma
comunicação regular dos centros produtores e civilizados para
a parte cisandina da Bolívia pelo Amazonas, Madeira e Mamoré, os resultados compensarão perfeitamente as despesas."
Refere-se depois ao problema da imigração que também só favon:ce
o sul do país, e da qual se aproveitam alguns deputados para exigir o
casamento civil e a secularização dos cemitérios. Alude especialmente ao
senador Taunay
"que intenta uma violência à consciência nacional."
Arrastado por diversos apartes, afasta-se do assunto, levado a falar
até sobre os males da revolução francesa.
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Advertido pelo presidente, encerra seu discurso, prometendo apresentar um projeto sobre a divisão das províncias.
11 de agosto de 1887, t. N, p. 166-171.
N.&C.
De fato, apresenta o projeto, na sessão de 12 de agosto:
"Art. 1.º A organização do Poder Legislativo será alterada da seguinte forma:
§ 1.° Cada província do Império elegerá seis deputados.
§ 2.º A província que no Senado em face do parágrafo antecedente, ficar com um número superior ao exigido pelo art. 41, da Constituição política do Império, será representada pelos três mais antigos de
seus senadores.
§ 3. 0 Mediante sorteio se completará a representação das provín.
cias que, pela composição atual, elegem número inferior ao que pela
presente lei devem dar. As vagas existentes ficam igualmente sujeitas a
sorteio."
87/12

MANCIO CAf.TANO RIBEIRO

Denuncia a Relação do Pará, pela injusta execução da lei eleitoral,
Relação composta,
"nestes últimos tempos na sua maioria de magistrados da parcialidade liberal."
Insiste na importância de uma justiça acima dos partidos. Cita, com
apoio de documentos, casos do Pará em que a Relação reforma suas sentenças para atender a interesses eleitorais do partido liberal, e observa:
"Os direitos políticos são sagrados como os demais direitos
do cidadão, e quando violados não poderemos mais falar em
liberdade do voto, não poderemos mais saber qual é a verdadeira representação do país, principalmente neste país digno de melhor sorte, e que para poder atingir a um perfeito
estado de civilização, é preciso que a justiça seja garantida
em todas as suas Relações (apoiados).
Desenvolve longamente a mesma idéia, numa perspectiva pessimista:
"O descalabro sociq.l é um mal incalculável: o descalabro
social é um terrível espectro, que nos está ameaçando; e é
por isso que nós estantos ameaçados, dia por dia, por uma
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onda que nos vai arrastando. Parece que o edifício social não
está mais firmado sobre bases sólidas, que ele está edificado
sobre areia e que uma vez açoitado pelo vendaval, há de baquear e cair por terra. E se a desordem vem de cima, não
veremos depois a revolução agitand0-se nas ruas públicas?"
12 de agosto de 1887, t. IV, p. 182-185.
87/13

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Apresenta o seguinte requerimento (adiado):
"Requeiro que, pelo Ministéri? do Império, se rcqms1te
do presidente da Província de Sergipe cópia da representação
que o I.0 juiz de paz da paróquia do Lagarto dirigiu contra
o respectivo vigário, Cônego João Batista de Carvalho Daltro, pelo fato de efetuar-se ali os enterramentos, batizados e
casamentos sem preceder o registro civil . "
17 de agosto de 1887, t. IV, p. 253.

N.&C.
O decreto n. 0 3.316, de 11 de junho de 1887, aprovou o regulamento
acerca do registro dos nascimentos e óbitos, autorizando o Governo a
reformar o mesmo regulamento.
Daí o registro dos casamentos de acatólicos.
O registro civil dos casamentos, nascimentos e óbitos iniciou-se ainda
no regime monárquico.
O primeiro ato legislativo relativo ao assunto é o decreto 1.144, de
li de setembro de 1861. Reconhece os direitos civis aos casamentos dos
que professam religião diferente da do Estado, determinando o registro
desses casamentos, nascimentos e óbitos dessas pessoas.
O decreto n. 0 3. 069, de 17 de abril de 1863, regulamentou esse registro, mais tarde (aviso n.0 38, de fevereiro de 1864), explicitou os
casos de registro das certidões fornecidas por pastores que tivessem os
seus títulos registrados. Vários outros atos regularam a celebração dos
casamentos mistos.
Nova lei, n. 0 1. 829, de 9 de setembro de 1870, tornou obrigatório o
registro civil de nascimento, óbitos e casamentos.
Mas a aprovação do regulamento verificou-se somente a 11 de junho
de 1887 (decreto legislativo n.O 3. 316). A reforma desse regulamento
só se deu em 7 de março de 1888. Daí as hesitações no cumprimento da
lei.
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87/14

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO
O nobre deputado pelo 1.0 distrito do Rio de Janeiro
apontou como causas do déficit a ação absorvente da centralização e anulação do poder representativo.

Discorda dessa opinião.
A verdadeira causa tem origem mais remota e foi a má
orientação de nossa economia política. Só o desenvolvimento
da lavoura e da indústria garante o equilíbrio orçamentário.
Ora, elas nunca foram devidamente fomentadas no Brasil:
"Se nos referimos aos tempos coloniais, vemos que a metrópole, em vez de procurar estes desenvolvimentos tão importantes para esta vasta região do Brasil, em vez de procurar
fomentar aqui a seiva da lavoura e ao mesmo tempo a da
indústria, Portugal, digo, infelizmente, até proibia que se estabelecesse indústria neste país e também que a população
se dedicasse à agricultura.
O Sr. Costa Aguiar: - E tinha medo ele que o povo fosse
instruído.
O Sr. Mâncio Ribc~iro: - A razão desse paradoxo é que
nesses tempos a metrópole estava fascinada e fascinada infelizmente pelo ouro: col)tava com a exploração das minas; entendia que com isto teria recursos suficientes para poder equilibrar as suas despesas e que quando isto não bastasse tinha
o comércio que havia entre as nações ela Europa e o Brasil."
A fascinação passou. Em 1808 já a exploração das minas
não era mais uma fonte fecunda de riqueza para o país. Ela
esgotou-se como também se esgotam as indústrias extrativas."
Esgotada a indústria extrativa, "nos contentamos com
os bons resultados que nos podia dar o comércio; e então os
nossos impostos têm sido os impostos indiretos; é o direito
de importação sobretudo a fonte principal para que temos
apelado para satisfazer os compromissos de nossa vida econômica."
Nesta situação, todas as províncias reclamam melhoramentos, especialmente a construção de estradas de ferro. São investimentos que pesam no orçamento e, mesmo sendo reprodutivos, só darão resultados daqui a vários anos. Esta a razão
do déficit.
Outra causa remota foi a de se ter abandonado a Idéia
generosa e humanitárict, "que tiveram os primeiros apóstolos
do Brasil, querendo afastar da vida nômade essas tribos numerosas de índios que ainda hoje estão vivendo nos desertos
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do Brasil, estranhos à vida sedentária. Se esses pobres índios
tivessem sido chamados para a civilização, se eles tivessem
formado as suas aldeias junto da modesta capela do apóstolo
da religião católica, com toda a certeza não teríamos hoje
uma grande parte do Brasil ainda deserta. Infelizmente esta
grande idéia foi abandonada, os índios não foram civilizados,
e se tivessem sido, estariam hoje dedicando-se especialmente
à lavoura; o influxo benéfico do progresso não estaria redu.
zido a esta nesga de terra mais próxima do oceano e teríamos
verdadeiras fontes de riqueza no centro do Amazonas, nos
sertões do Piauí, em todas essas grandes províncias do Impé·
rio. E se tivéssemos conseguido esses resultados admiráveis
produzidos por essa idéia generosa e humanitária, se tivéssemos despesas urgentes, teríamos também o capital para corresponder a essas despesas."
Impugna a seguir longamente a decisão da Comissão de Orçamento
reduzindo a verba consignada para a tesouraria do Pará.
27 de agosto de 1887, t. IV, p. 163-465.
N.&C.

O deputado pelo 1.0 distrito do Rio de Janeiro era Antônio Ferreira
Viana.
87/15

LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
Uma das funções mais melindrosas do legislador é a que
se refere à decretação de impostos. Para exercitá-la com segurança, é necessário conhecer os dados oficiais que devem
regular este assunto. Isto geralmente não acontece; daí muitos projetos indispensáveis passarem despercebidos na Câmara.
O problema atinge os interesses da Província do Pará,
cujas rendas têm ido em progressão em cada qüinqüênio.
As queixas do norte não versam sobre a prosperidade do
sul, mas proced~m de que os favores são encaminhados para
o sul, com prejuízo do norte.

Pede que a política do Rio de Janeiro olhe um pouco para o norte
e que haja igualdade.
9 de setembro de 1887, t. V, p. 61.
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O Pc. Costa Aguiar lembra uma emenda que enviara à Mesa solidt;mdo que o Governo procedesse a um levantamento geral dos dados
indispensáveis para a elaboração de uma sadia política fiscal. A emenda
nàú foi ac:eita. Assim, na carência de outros subsídios e com muito trabalho,. "e coadjuvado por um funcionário distintíssimo, o Sr. dr. Joaquim Portela, diretor do Arquivo Público, organizou imperfeitamente
um quadro de receita e despesa provincial e municipal, com o fim de
tornar mais compreensível a sua intenção, de modo que, elaborado ofi.
cialmcnte o trabalho que tem em vista, possa a Câmara dispor de base
$>egu_l'".a para a decretação dos impostos". O Pe. Costa Aguiar defende,
canu·a Domingos de Andrade Figueira, sua tese do desfavorecimento das
plü\'Í1Kias do norte, as quais, apesar disso, não pensam em separatismo.
O trabalho elaborado pelo Pe. Costa Aguiar consta do anexo: Anais,
VI. 4-0l-·m7.

5"7 /16

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Gomo relator da Comissão de Negócios Eclesiásticos, assina o parecer n.0 18-A. sobre a criação qe um bispado na Província do Amaz011as:

"Considerando qu\'! a diocese do Pará, por sua vastíssima
extensão, não pode ser com regularidade administrada espiritualmente, conforme provou o Exmo. prelado diocesano em
oficio de 7 de dezembro de 1876;
"'Considerando que tanto o Governo Imperial nada tem
que opor à adoção do mencionado projeto como a Santa Sé,
que não só aprova benignamente essa criação, mas está disposta a fazer todas as concessões, dispensando por um lapso
considerável de tempo cabido e seminário, caso o Governo
&ça dificuldade pelo acréscimo de despesas;
"'Considerando qu\'.! a diocese de Olinda é, por igual, exremíssima, porquanto abrange as Províncias do Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, com uma popu·
lla-ção :superior a 2.000.000 de habitantes;
"'Considerando que diversas faixas do território da Pro..
vmcia de Minas Gerais pertencem a dioceses, cujas sedes se
adb.am em províncias estranhas, como São Paulo e Goiás, e
se2do conveniente reuni-las cm um só corpo constituindo uma
d.ioceoe nova;
"Considerando que, sendo irregularíssima a divisão terri:t.9ría1 dos atuais bi~pados, é conveniente uma revisão geral
de a{.-0rdo com a Santa Sé;

2;2

As Comissões são de parecer que seja dado para a diScussão o mencionado projeto n.0 18."

N. &C.

30 de setembro de 1887, t. V, p. 294-295.

Sobre o texto do projeto, ver sessão de 10 de junho de 1887. Assina
também o parecer o Pe. Olímpio de Sousa Campos. Logo a seguir são
apresentados três aditivos ao projeto: um, assinado por Carneiro da
Cunha, propondo a criação do 'bispado da Paraíba do Norte; outro de
João Caetano, propondo a criação ele outro bispado em Minas Gerais,
Lendo por sede a cidade de Uberaba; e um terceiro projeto do deputado
Mourão solicitando o acordo da Santa Sé para uma revisão geral dos
territórios das dioceses do Império. O texto do projeto apresentado por
João Caetano consta do histórico do volume IV, p. 5.

87/17

MÂNCIO CAETANO RIBEIRO

Não pretende impugnar o projeto que torna obrigatória a vacinação,
mas apenas a aplicação que se faz de algumas de suas disposições.
Julga que o projeto não tem utilidade, nas condições atuais do país:
"Compreendo que esta medida é salutar, mas a extensão
do projeto é tal que não posso deixar de entrever as dificuldades imensas que haverá para a realização destas mesmas
medidas, que poderiam ser de bom alcance."
Insurge-se especialmente contra o dispositivo que exige o atestado
de vacina para a celebração do matrimônio:
"A boa condição de um lei, Sr. presidente, é que tenha
um caráter de generalidade. Este projeto, porém, não tem
esta condição, porque apenas cria uma exceção, e esta exceção, nas condições de um país que tem uma religião de Estado, como tem o Brasil, é uma exceção odiosa.
Com efeito, se se trata dos negociantes que exercem uma
indústria, poderão exercê-la, sem que para isso apresentem
atestado de estarem vacinados; se se trata de um artista, ele
pode exercer a sua arte sem que se ache vacinado.
O Sr. Coelho Rodrigues: - O casamento não é uma profissão e ele interessa à família;
O Sr. Mâncio Ribeiro: - O casamento não é uma profissão, mas é um estado. Temos no país um direito adquirido,
e direito consagrado pela Constituição, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa.
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O Sr. Coelho Rodrigues: - E quem é que tem o direito
de ter bexiga?
O Sr. Mâncio Ribeiro: - Não é direito de ter bexiga;
é direito consagrado pelo nosso pacto fundamental que deve
ser respeitado pelo legislador, quando tiver de votar novas
leis."
Julgando não ter sido bem entendido por Coelho Rodrigues, explica-se:
"A geração atual, com certeza, não foi obrigada a esta
lei e dificilmente será possível consegui-lo. Seria preciso que
o Governo despendesse quantias fabulosas e todos os dias repete-se que o déficit aumenta. Eu perguntaria ainda: esta lei
não teria efeito retroativo? Eu creio que nas condições atuais
do país ela tem efeito retroativo, porque obriga o nubente
da geração atual a apresentar certificado de vacinação, ficando sujeito assim a novo impedimento matrimonial" [ ... ]
Diz-se, por um lado, que há liberdade de consciência, liberdade religiosa, e, por outro lado, diz-se que quem não apresentar certificado de vacinação não poderá contrair matrimônio! Ora, não serão precisos muitos meses e talvez anos, para
que o Governo mand.e proceder à vacinação nas partes mais
remotas do Império" [ ... ] Há sem dúvida antimonia no projeto; ele obriga a vacinação no prazo de seis meses depois do
nascimento [ ... ] e, entretanto, com relação aos adultos, que
não foram obrigados a vacinar-se, exige de improviso que,
para contraírem matrimônio apresentem atestado de vacinação. E todos os cidadãos que não puderem vacinar-se que fiquem inibidos de co\i.trair matrimônio!
Continua a criticar as aplipções do projeto, procura mostrar que
é discriminatório:
"Pelo projeto, apenas são obrigadas a vacinarem-se algumas determinadas cl<isses àa sociedade, tais como empregados
públicos e os estudantes; mas tal exigência não se faz em relação aos comerciantes, aos artistas etc. A lei deve ter um
caráter universal, deve abranger todos os cidadãos e não ser
por outro lado medida vexatória para os que têm de casar-se."
Envolve-se a seguir o orador num uuelo de apartes, sempre sustentando sua tese de que o projeto era uma violência à liberdade de consciência, para acabar explicitando o fundo de sua convicção:
"V. Exa. sabe, Sr. presidente, que esta questão de vacinação, mesmo perante a ciência, é questão muito disputada;
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há médicos que entendem que a vacinação não é um antídodo perfeito e completo e entre os nossos cidadãos muitos há
que completamente se opõem a ela [ ... ] Melhor fora, portanto, que deixassem que esta questão fosse encaminhada pela
propaganda da ciência e não por meios vexatórios nas circunstâncias atuais. Muitos há que não se entregam à vacina,
e eu entendo que não podemos obrigá-los."
E volta a insistir na idéia:
O Governo não tem direito de criar novos impedimentos
matrimoniais,
e conclui:
"Nós precisamos viver sempre à sombra da paz e da tranqüilidade, para que não haja uma luta, que é a mais terrível
de todas: a luta da consciência contra a lei do Estado.
5 de outubro de 1887, t. V, p. 319-321.

N.&C.
Entrava em l.ª discussão o projeto n. 0 89, de 1887, tornando obri.
gatórias a vacinação e revacinação.
O projeto em discussão era o seguinte:
Art. 1.0 - Um ane depois da promulgação desta lei, será indispenl'>:ivel a exibição de certificado de vacinação e revacinação para:
§ 1.0 - O provimento de qualquer emprego público estipendiado
pelos cofres geral, provinciais ou municipais; acesso, promoção, aumento
ue vencimentos ou aposentadorias.
§ 2.º - Admissão à matrícula nos cursos de instrução superior, colégios ou escolas de instrução primária e secundária, públicas, particulares
e de corporações religiosas;
§ 3. 0 - Assentamento de praça no exército, armada ou corpos arregimentados das províncias, assim como engajamento de serviço nos arsenais, oficinas, repartições e quaisquer outros estabelecimentos custeados
pelo Estado;
§ 4.º - Transmissão da propriedade de escravos, quer em praça,
quer por escritura pública, devendo ser transcrita no respectivo instrumento, sob pena de multa de 200$000 ao oficial público que o passar.
Art. 2.º - Nenhum casamento se celebrará salvo in articulo mortis,
qualquer que for a religião dos nubentes, sem que estes apresentem o
certificado do artigo I. 0 e nem se julgará nenhuma partilha, sem que
aos respectivos autos se junte o atestado relativo a todos 06 interessados,
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«'i~m ht:'rddrn...... ou lcgat:irios, assim como dos escrav0s que
l<e: ~h~ t~pt'mu. :\ infraç:it) deste disp05itivo importa para o

façam parmagistrado
.m :)1att\'1.fol1:: ix:n:\ de multa de 200$000 e a suspensão na reincidência.
Àl't. 3,'ll> - Os p;lis. llllorcs, curadores, proprietários de escravos e,
irtn grcr«l. t()l(lOS os qut' tiverem a seu cargo a educação ou guarda de
fllln~l~ it~nutli\ on miscrá\'eis, serão obrigados a fazê-los vacinar e
lltC:'~cin;ar. ~b m; mc~mas penas do artigo anterior, ficando entendido
;;~Qo<e ;;a d'<.' smpens5o somt'nte poderá ser imposta aos que tiverem esse car.
'fi.~', l~· rc.~ttddo tfe qualquer emprego.
At-U~ f,'il> - O Governo providenciará em ordem a que tanto no exér.Jill~, ;~,1111nn;.'t~;.t ~ rorpo:; :irrcgimcntados. como nos presídios e colônias mi.
nntrrWlt'.$ "2>':.1! l(.h'ii.!ll C quaisquer outros estabelecimentos mantidos ou sub't~·mWÍ!oJlll.JJí<~ l~os txifrc$ públicos, sejam marcados por esta lei.
Aliit. $.!"> - A \'aÓnaçJ.o scr;'1 praticada no prazo de 6 meses, a contar
~ilJ ~Uir.JJ {(!;<~ Jlli:<i'S'C:~m(ntt'. para os moradores das cidades e vilas e no de um
:JJniw;, [p)l.li1:11 <o)$; ~m'.: rat':·.1111 no interior das províncias e longe da sede de
<CloMliiN.'l!ol(:>; <âk: v_,dn;i,·.!t): as revacinações, 15 anos depois da primeira
\tlmiilDuJ<f;Uib.. & p01lfi:m ap:ll"cccr em algum povoado uma epidemia de va11ii:ofü1.. ~ffiG:ii iin!llK«follt~1nt-ntc rc\'acinados todos os habitantes, sem atender
uo> ll<füllljp•© @!;i p:riimre:~!-.; Y;ici n:1ção.
"~a1! .. (fü.'.º' ·- O ,-~'K:n:1do ou revacinado receberú do vacinador um cerilÍ]lii!:udf"' <mJJJ "lJ~l!t~ dec'..1r.u--~c-;i seu nome, idade, naturalidaúc e filiação.
[;;fl!w «:tm11iilE'((;;j àlo ~ie::i-:i registrado cm livros próprios, por qualquer tabelião
mru <t!llmi!\\~ ldlie p;.u. t.' :is respectivas públicas-formas ou certidões desse
mtg,iitlm@ ~fili'«ll as Unico$ documentos aceitáveis para os fins desta lei.
L~U.. 'ii.!0
A vacinaçfo e revacinação continuarão a cargo do Instiln~!1COJ W'udímúirr(~, "ll~uc s:cí reform"fdo de modo a satisfazer às exigências do
'!ltl1"Üf~o1 lFlÍÍJID).liiíoo,. d.e seus. delegados, dos provedores da saúde, médicos de
1p1UJJttiidl:o1 rdb.tt: llll!!tmirniidp~lidades e de homens práticos, designados pelas mes1mm: un~di!des, nos lugares cm que não houver profissionais.
L.~1L. ~~-~º' - Os brnn serviços prestados neste mister durante 10 anos
'll.mili:o> a:comRilllliu31Joo; R'.ev:mtes e darão direitos a mercês honoríficas.
J.\ntt. ~l!º' - O Governo expedir;í os regulamentos necessários para a
<eilllQJ!tfÚID cdÍflllt;n Tht·õ e p~erá impor multas que não excedem ao máximo
!dlm aUJ~W> 2:.(º'..
~'iWu:. ]l(Ol - lt<e.wog·:irD-se as disposições em contrário.
A iimllktJJ'\Ht~,;Tu:i; d:: Pe. Mâncio reflete bem a mentalidade da época.
(()) (;ii:iJQ;ttllilM> tt$i~:ai m-, projeto o atestado de vacina para o casamento.
·'éJ> Ll"tt-.. '.M:'fon~r.iitri; tt'!illtt«:'lL''.': que assim se criava um novo impedimento mamriima~niii:a1il .. 1r.i1 <Cj[tUI({:'. 11:t11rr·.tía!Ía uma violência à liberdade de consciênc'Ía.
~:·mllJ 1íí1!1Jüu11n~a1 ;:.iumJúlii~!f;"" 11"';•'.!<i.ma a liberdade para que alguém se pudesse ca'~•ur:. 11m1t~''l!!n.l6J> (IJr;;mm ~:; ll'i:.-·h rle contrair, pouco depois, a varíola. Talvez no
:fiunnxdb :<! \\"t.:ltd~]e: ((:'.T2! çz•; não acreditava em vacina.

•t
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O projeto é aprovado em I.ª discussão, na sessão de 7 de outubro
(Anais, V, 349) .
A questão se prolongaria até à República.
Em 1904 deu origem mesmo a um motim provocado no Rio de Janeiro inclusive pelos positivistas, que ainda consideravam o micróbio
uma entidade metafísica. Foi o que motivou a biague de Carlos de Laet:
"entre a varíola e a vacina, os positivistas ficaram com a varíola."
SESSÃO DE 1888
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

88/1

"Foi sempre o pensamento <lo cristianismo."
9 de maio de 1888, t. I, p. 56.

N.&C.
No dia anterior chegara à Câmara a proposta ào Executivo abolindo
a escravidão no Brasil A proposta vinha assinada pela princesa Isabel
e pelo ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva. Este, na sessão
de 9 de maio, refere-se às forças da opinião pública que pressionavam no
sentido da abolição: "O episcopado com a sua palavra santa [ ... ]
O Sr. Andrade Figueira: - Era um conselho que a Igreja não podia
deixar
dar.
O Sr. Rod:rigo Silva (ministro da Agricultura) : - [ ... ] Falou ao
coração dos fiés por meio de pastorais eloqüentes, ungidas de amor e
de piedade e indicando a libertação dos escravos como a mais bela oferenda comemorativa do jubileu do Santo Padre". Aí entra o aparte do Pe.
Costa Aguiar, a única manifestação do clero parlamentar no grande
evento que empolgava a nação.

ne

88/2

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
Propõe-se refutar o orador que o precedeu:
"É lamentável que em um país e em uma Câmara católica tenha o orador de defender princípios católicos. Pois
será possível que tenha àe ouvir nesta Casa, asseverações con.
tra o catolicismo e contra a história, dizendo-se que a Igreja
tem sido adversa à civilização? Admira que o nobre deputado pelo 6. 0 distrito do Rio de Janeiro diga que a Igreja é
inimiga da ciência, quando a história atesta que a ciência mo-
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ribunda no século X salvou-se no recesso dos conventos; foi
aí que a cultura intelectual, perseguida pela barbaria, se refugiou, manteve-se e desenvolveu-se."
Alude à situação da Alemanha e Estados Unidos, países à frente dos
adiamentos do espírito humano, e nos quais o catolicismo mais floresce.
Refere-Se depois ao projeto sobre liberdade de cultos que acaba de
passar no Senado:
"A apresentação desse projeto fora muito imprudente
nesta ocasião em que os estadistas mais notáveis receiam a
República, em que todos vêem que as instituições do país
perigam."
Discorda das críticas feitas ao Governo pelo atraso do Brasil em
matéria de instrução pública. Pelo Ato Adicional, o assunto é competência não do Governo, mas das províncias:
"Demais, muitas províncias têm escolas normais e algumas gastam, talvez, até em demasia com a instrução pública,
como a do Pará que anda em perto de 700 contos, e a do
Amazonas 300, o que talvez exceda às forças de seu orçamento."
Lastima que o Governo, propondo-se fazer grandes melhoramentos
em matéria de instrução, omita-se completamente com relação aos semimí.rios:
"É lamentável o estado deste ramo de instrução; para
demonstrar a pouca importfmcia que lhe ligam os poderes
públicos, basta dizer-se que com os 12 seminários de todo o
Império, despendem-se anualmente 110:000$ ao passo que só
com o Asilo da Infância Desvalida desta Corte, estabelecimento este aliás muito digno da solicitude da Câmara, gastam-se anualmente 116:000$, isto é, mais do que em todos
aqueles estabelecimentos."

19 de junho de 1888, t. II, p. 291-292.
N.&C.
Tratava-se de reformar o artigo 5.0 da Constituição que consagrava
o catolicismo como religião do Império. Fora o deputado Rodrigues Peixoto que fizera as asseverações que tinham escandalizado o Pe. Costa
Aguiar. Aliás, o mesmo Rodrigues Peixoto volta a tomar a palavra em
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discurso cortado de apartes dos Pes. Costa Aguiar, Mâncio Ribeiro e
Xavier da Silva. Através da intervenção do Pe. Costa Aguiar percebe-se
que é cada vez mais viva a consciência da instabilidade do regime.
f,8/3

MÂNCIO CAETANO RIBEIRO

Refere-se ao parecer da Comissão de Orçamento reduzindo a verba
destinada aos seminários:
"Estou convencido que estas verbas, em vez de ser diminuídas, devem ser aumentadas. A verba destinada para a manutenção dos seminários, estabelecimentos públicos, onde os
filhos do povo recebem o pão substancial da instrução, é completament<::; deficiente. É com efeito de 110 contos de réis a
verba para o custeio dos seminários de 12 dioce~es do Império. Isto quer dizer que, repartindo em cotas iguais esta verba
por tais estabelecimentos, apenas tocará 10 contos de réis a
cada um deles.
O Estado tomou para si o compromisso da manutenção
desses estabelecimentos, que têm prestado tão grandes serviços aos país, e entretanto não os auxilia eficazmente.
Eu me explico: atualmente, em cada diocese, não há somente um seminário episcopal, a instrução tem-se desenvolvido; e cada bispo precisa ter na sua diocese um grande e
um pequeno seminário, onde se dá instrução aos filhos do
povo, àqueles que vêm do povo e que depois devem para ele
voltar, incumbidos da grande missão do ensino da fé, de disseminar as boas doutrinas. Ora, dividindo esta pequena verba de 10 contos que se dá para cada diocese, a cada seminário
não tocará mais do que a quantia de 5 contos, verba insuficientíssima para fim tão nobre e tão elevado, como é a instrução pública."
Desenvolve depois a idéia de que é ao catolicismo que o Brasil deve
a integridade do seu território.
Funda sua reclamação em defesa dos seminários no preceito constitucional pelo qual o Estado deve garantir a criação de colégios e universidades onde sejam ensinados os elementos das ciências, das letras e
belas-artes:
"Pergunto eu: os seminários, tais quais se encontram neste vasto Império, não são estabelecimentos onde se cultivam
os princípios da ciência, de letras e belas-artes? Por conseqüência, reclamando cu da parte do Estado auxílio para esses
estabelecimentos, não faço mais do que reclamar um direito,
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que é garantido a um país católico pelo pacto fundamental;
por conseqüência o Estado tem obrigação, o dever de coadjuvar esses estabelecimentos, tanto quanto ele faz em benefício
dos outros estabelecimentos de instrução pública: 110:000$
para dotação de 24 seminários existentes no país, quando nós
vemos nesta Corte apenas um estabelecimento, tendo para. o
seu custeio talvez o quádruplo desta mesma verba, o Colégio
de Pedro II?!
Insiste na tese de que a Igreja nunca condenou a ciência:
"A Igreja católica nunca condenou as investigações do
espírito. O espírito humano pode interrogar a natureza, discutir todos os seus mistérios, os mais profundos com dados
científicos; a Igreja católica reconhece que é este o seu direito,
porque o espírito humano foi criado à imagem de Deus. Deus
conhece a verdade; portanto o homem tem o direito de investigá-la em qualquer ramo de ciência que seja. O que apenas
a Igreja católica não quer é que espíritos trêfegos abusem da
ciência e se aproveitem perfidamente dela para combaterem
os seus dogmas sublimes."
Aponta a causa da oposição sistemática à Igreja:
"Bem conheço o motivo deste grande mal que pesa sobre
a Igreja brasileira, e é que o Governo assumiu uma responsabilidade enorme, mas não tem sabido se desempenhar da
sua missão. Na criação de novos bispados exigem os pontífices sempre como condição que o Governo dê uma dotação
aos seminários episcopais, porque não pode haver clero sem
instrução, porque a Igreja católica não pode prestar serviços
ao país sem a instrução necessária do clero, o que depende
dos meios que o Governo prometeu. Mas, Sr. presidente, como
cumpre ele a sua missão? De um modo ineficaz: oferece apenas uma migalha, que se perde no vasto oceano das necessidades públicas! Com este sistema, V.Exa. vê que a Igreja
católica não é senão vítima de uma grande injustiça."
Apela para o patriotismo do ministro do Império e da Câmara, no
sentido de garantirem os meios necessários à instrução do clero.
Protesta a seguir contra a redução ela verba destinada a pagar as
côngruas aos párocos. Com tal medida, muitos povoados do interior ficarão privados de assistência religiosa, com grande prejuízo do povo:
"Tenho estado em contacto com o povo brasileiro no
interior do país. A primeira necessidade, a primeira queixa
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em muitos lugares é sempre esta: "Nós não temos quem nos
distribua o pão do espírito; aos domingos a Igreja está fechada, a vila deserta e o comércio está morto, porque o vigário não reside aqui; quando ele está, o domingo é um dia
de festa, o povo confraterniza, a felicidade paira em todos o&
ânimos; e finalmente nós que aqui vivemos sem qualquer
distração social ao menos temos o dia de domingo; quase semelhante a desses teatros, que fazem a distração social dos
povos das capitais. Com a religião renasce a sociabilidade;
sem ela ficamos abandonados como que num deserto."
Os párocos estão recebendo 33$000 por mês e, se são interinos, 25$000.
·
"E isto para estarem internados em uma pequena loca~
lidade, prestando serviços ao povo, e sem terem muitas vezes,
sequer, os meios de subsistência. Esta injustiça, que sofre a
Igreja católica no Brasil, é tanto mais clamorosa quanto às
arcas do Tesouro, se reúnem capitais para o desempenho áe
tantos serviços importantes <lo país, esses capitais não são
para ali enviados senão por contribuintes do Império, que
na sua maioria são católicos. Por conseqüência, se o povo
brasileiro, na sua maioria católico, concorre generosamente
para a manutenção do exército, da armada, até para a edificação de teatros [... ]
O Sr. Olímpio Campos: - E até para templos protestantes."
Discorda da opinião segundo a qual o catolicismo, ao contrário ào
protestantismo, embaraça o desenvolvimento da instrução. Para convencer-se do contrário, basta considerar esta Câmara que reúne
"os espíritos mais notáveis e mais cultos, jà não digo do mm1'do inteiro, mas deste país que eu tanto amo."
Todos são católicos, como católicos foram os grandes luminares do
Parlamento brasileiro, entre os quais cita os nomes de Cândido Mendes
e Zacarias de Góis e VasconceIÔs.
Repele enfim a censura feita aos bispos do Brasil, dizendo que
"eles queriam arvorar-se em capitães do mato, pretendendo
que os padres lhes prestassem a obediência de soldados". Nós
sacerdotes "obedecemos em nome dos sãos princípios; obedecemos por amor das grandezas dos destinos cfa humanidade;
aceitamos o serviço, que nos é imposto, em nome da lgrcja
e em nome da missão sublime da religião católica apostólica
romana" (muito bem; muito bem).
19 de junho de 1888, t. II, p. 297-301.
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N.&C.
O Pe. Mâncio re~pondia à réplica que Rodrigues Peixoto dera ao
discurso do Pe. Costa Aguiar. De suas reclamações percebe-se o esgotamento do modelo de união entre a Igreja e o Estado, pelo qual este se
comprometia a subvencionar as obras daquela.
Numa cultura que se laicizava rapidamente em suas elites, cada vez
menos se compreendiam as razões desse apoio privilegiado do Estado à
Igreja.
O Pe. Mâncio parece que tinha consciência disso quando dizia que
era preciso "quebrar os moldes antigos e criar moldes novos", mas isso
seria obra da República.
O Brasil, que durante os 67 anos de Império nunca passou de 12
dioceses, em 90 anos de Repüblica possui hoje mais de 200.

88/4

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR
"Esta augusta Câmara tem sido muito sensível a todas
as manifestações que os diversos governos do mundo hão dirigido a ela pela decretação gloriosa da lei de 13 de maio.
Sabe V. Exa. com cjue benevolência, ainda na sessão de 21
do mesmo mês, esta Cftmara votou uma moção gratulatória
à República Argentina pelas festas ali celebradas em honra
a esse ato dos poderes públicos do Brasil. Creio, portanto,
que esta Câmara acolherá com igual benevolência o requerimento que vou fazer, a fim de que na ala de hoje seja Jan.
çado um voto de gratidão a um governo que mais do que
todos os outros trabalhou pela promoção desse ato. Refiro..
me ao augusto Pontífice Leão XIII, glorim:amente reinante,
que tão reiteradas provas de amor e predileção tem dado a
este país e a seus imperantes.
Sabe V .Exa. que, se devemos essa prova de amizade a
outros governos, ao do Sumo Pontífice devemos ser duplamente gratos, não wmente por ter celebrado conosco o fato
cor"sumado mas ainda porque cooperou eficazmente dirigindo..se ao episcopado, manifestando sua santidade com a maior
firmeza, a fim de tranqüilizar as consciências dos católicos e
minorar os males que, por ventura, pudessem provir da decretação de semelhante reforma, contribuindo muito para que
nos distanciássemos da República àos Estados Unidos, que só
conseguiu os mesmos Tesultados por meio de uma guerra civil e depois de copioso derramamento de sangue."
Envia requerimento neste sentido à Mesa:
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"Requeiro que, na ata da sessão de hoje, se lance um voto
de respeitosa gratidão ao Sumo Pontífice Leão XIII tanto
pela felicitação que dirige a esta augusta Câmara na encíclica
ln plurimis enviada ao episcopado brasileiro por motivo da
gloriosa lei de 13 de maio, como pela espontânea e eficaz
cooperação que deu-nos nessa reforma; sendo, por intermédio
do Governo Imperial, levados à presença do Soberano Pontífice os votos de amor filial desta augusta Câmara."

21 de junho de 1888,

t.

II, p. 331.

N.&C.
O requerimento foi apoiado, mas sua discussão ficou adiada por ter
sobre ela pedido a palavra o deputado Andrade Figueira. Logo a seguir
Joaquim Nabuco pede a palavra pela ordem: "Sou uma das poucas pcswas que tiveram a fortuna de ler este documento, e posso afirmar que
não há nele nada que possa, sob qualquer ponto de vista que seja encarado, ser repelido pela consciência da Câmara. O honrado deputado
pelo Rio de Janeiro pediu a palavra, o que, na forma do regimento,
determinará adiar-se indefinidamente a manifestação ela Câmara sobre
o requerimento do nobre deputado pelo Pad. Rogo por isso a V. Exa.
que se sirva consultar à Câmara se não h{1 de fato uma urgência, criada pelos pretendentes da Casa, em favor da votação ele moções semelhantes" (Anais, II, 332). Entretanto o presidente da Câmara, o barão
de Lucena, manteve a decisão. A questão voltará a ser discutida somente
n:i sessão de 21 de setembro.

88/5

OLfMPIO DE SOUSA CAMPOS

Re5ponde ao discurso que, em sessão anterior, fizera 0 ilustre deputado pelo 3. 0 distrito do Maranhão. Segundo este, o Senado aprovara o
projeto wbre liberdade de cultos, por influência do ministro do Império
que declarara achar o projeto conveniente. Assim, considerava "menos
decente" o apoio que os sacerdotes da Câmara prestavam ao Ministério:
"De modo algum devo consentir que paire sobre a minha
humilde individualidade a suposição de que, um momento
sequer, transijo com as minhas crenças religiosas, com as
quais estou identificado, a ponto de não conhecer sacrifício
para sustentá-Ias, como o mais íntimo sentimento da minha
alma."
O Sr. Costa Aguiar: - Todos lhe fazem esta justiça.
O Sr. Mâncio Ribeiro: - E todos estamos no mesmo caso,
nós os padres da Câmara.
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O Sr. Olímpio Cam·pos: - Se por ventura, todos os brasileiros que acompanham os nossos trabalhos soubessem o que
se chama tática parlamentar ou recursos de oposição, eu não
teria precisão de dar esta explicação, porque me parece que
nenhum deputado que desde 1885 me conhece, me julgará
capaz de, por conveniências partidárias, transigir com a religião, da qual sou menos digno ministro."
Procura demonstrar a seguir que a opinião do ministro nenhuma
influência teve na aprovação do projeto no Senado, tanto que o Ministério não introduziu o projeto no seu programa de governo.
Relata depois o fato que deu origem ao projeto:
"O ano passado, suscitou-se no Senado discussão sobre um
conflito havido na Província do Rio Grande do Sul, por haver uma autoridade policial pretendido impedir a construção
de uma torre de um templo protestante ou a colocação de
um galo na tal torre [ ... ]
O Sr. Seve Navarro: - O que não foi exato.
O Sr. Olímpio Campos: - O então ministro do Império,
Sr. barão de Mamoré, declarou que a autoridade policial não
tinha razão e que a 'forma exterior do templo não estava
consignada nas nossa& leis. Sob esta inspiração foi formulado o projeto que este ano foi aprovado por grande maioria
no Senado."
Interpela então o ministro do Império sobre a conveniência que reconheceu no projeto:
"Trata-se somente de uma questão de arquitetura, de caliça, de cimalha, como se diz?
Vozes: - É.
O Sr. Olímpio Campos: - Ou trata-se de um projeto
ímpio, tirânico, imoral, ao qual farei, como me for possível,
a mais crua guerra pQr considerá-lo tanto ou mais pernicioso
quanto o que determinasse logo a separação da Igreja do
Estado?"
Insiste em provar a imoralidade do projeto que suscita a repulsa
da opinião pública dos católicos os quais são a grande maioria dos brasileiros. Apela pois para a liberdade dos deputados que defendem o
projeto:
"Se S. Exas. entendem que só se trata de forma exterior [ ... ]
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O Sr. Mâncio Ribeiro: -

É

um sofisma grosseiro.

O Sr. Olímpio Campos: - [... ]Então redijam-no de ou-

tro modo, substituam-no por outro que mande suprimir as
últimas palavras do art. 5.0 da Constituição - 'sem forma exterior de templo' - ou por outro que permita positivamente
a forma exterior, uma vez que esta forma não cause escândalo, nem ofenda aos mandamentos da Igreja e aos sentimentos dos católicos, que constituindo a quase totalidade do país,
devem ser garantidos pelos poderes públicos nas suas crenças
enquanto houver uma religião do Estado." [... ] "Como se
acha o projeto concebido é impossível sua adoção por católicos (muitos apartes) .
O Sr. Mâncio Ribeiro: - E o autor do projeto, o Sr. Silveira Martins, é céptico em matéria de religião.
O Sr. Olímpio Campos: - O Sr. Silveira Martin:; soube
o que fez; o projeto não tem somente a forma exterior, trás
no bojo muita coisa mais.
Alguns Srs. deputados: - Mais o quê? (há mttros apartes).
O Sr. Olímpio Campos: - O vírus pestilento com que
há de infeccionar o Brasil inteiro" (apartes).
Provocado por um aparte do deputado Joaquim Pedro, permite-se
expor sua concepção sobre a Igreja docente:
"Na Igreja, os crentes se dividem em sacerdotes e simples fiéis; a estes cumpre ouvir a voz daqueles que são designados para dirigirem o rebanho.
O Sr. Maciel: - Menos no Parlamento.
O Sr. Olímpio Campos: - Nem eu digo isto; mas se os
nobres deputados, como católicos que são, quisessem ter aqui
a mesma obediência que lá fora prestam aos seus diretores,
se quisessem estar sempre de acordo com os padres, quando
se tratasse de assuntos religiosos, eu me felicitaria porque,
além dos benéficos resultados que dali proviriam, não dariam
lugar a que se dissesse que S. Exas. têm o zelo daqueles
que censuravam a Cristo por conversar com os pecadores."
Volta a seguir a referir-se a outros tópicos do discurso do deputado
pelo 3.0 distrito do Maranhão, sendo o primeiro relativo à revogação
do aviso que suprime as ordens religiosas:
"As ordens religiosas são necessárias, não só à religião,
como à sociedade, porque com elas prospera a instrução, a
caridade afervora-se e a virtude de acrisola. O Governo de-
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ve, pelos meios a seu alcance, tratar de restaurá-las; mas a
simples revogação <lo aviso é suficiente para a restauração?
O Sr. Gomes de Castro: - É.
O Sr. Olímpio Campos: - Com essa única providência
se julgarão as ordens bastante garantidas, subsistindo outras
disPosições que impeçam sua liberdade de ação? Não é de
crer. O que é certo é que há liberdade para todos os indivíduos e todas as associações, menos para as ordens e para
os indivíduos que querem nelas professar! (apartes) .
Eu diria ao nobre ministro do Império que é conveniente e necessário tratar ela restauração das ordens religiosas, mas
entendendo-se S. Exa. com os SUJ?eriores das mesmas ordens,
com os Srs. bispos e com a Santa Sé para, entre outras medidas, saber $e convém a restauração com as constituições
atuais ou se convém modificá-las."
Um segundo tópico do discurso era relativo ;t desamortização dos
bens elas ordens religiosas. Entendeu que o deputado defendera essa
tese, que considera iníqua, e fora aliás combatida pelo próprio partido
conservador ao qual pertence o deputado maranhense:
"Os conventos adquiriram seus bem muito legal e legitimamente, devem esfar na posse deles enquanto existirem
religiosos; isto é o que é de justiça.
O Sr. Mac-Dowell: - E esses bens estão ligados a ônus
perpétuos.
O Sr. Olímpio Campos: - Sem dúvida nenhuma; é uma
espoliação essa <lesamprtização. Sr. presidente, em assuntos
referentes à Igreja é a própria Igreja a mais interessada, por
isso o Governo obrará prudentemente não dando passo algum
sobre qualquer ponto dessa natureza sem audiência das autoridades eclesiásticas ciµe devam intervir no caso; conheço o
regalismo de muitos çlos nossos estadistas e eles, só por si,
invadem ordinariamente as atribuições e perrogativas da Igreja. Um acordo, uma concordata, estabelece um modus vivendi tão proveitoso ao Estado como à Igreja; fora dali, tudo é
anarquia, perturbação e invasão dos direito~ da Igreja."
Termina defendendo os interesses de Sergipe a propósito do prolongamento de uma linha férrea até Timbó.
N.&C.

11 de agosto de 1888, t. IV, p. 155.

Voltava a discussão do avirn de 1855, pelo qual o Ministério da Justiça proibia a entrada de noviços nas ordens religiosas, até que o assunto
fosse regulado por uma concordata com a Santa Sé.
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O deputado a cujo discurso responde era Gomes de Castro. O Pe.
Olímpio apresentará, na sessão de 18 de agosto, um aditivo ao orçamento
do Ministério da Agricultura em favor das ferrovias de Sergipe (Anais,
IV, 170).
SS/6

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Congratula-se com o ministro da Agricultura, o Sr. Antônio Prado,
q11e, ao contrário de seus antecessores, vai abrir caminho à imigração
para a Província do Pará .
O erro dos nossos estadistas de hoje tem sido o de buscarem colonos de religião diferente da nossa:
[ ... [ "Sua Excelência porém a:sim não entende, porque
tem promovido a imigração italiana, sem necessidade ele reformas de culto, porque essa segue a nossa religião e é a que
nos convém. A liberdade de culto não serve para promover
a imigração. É falso dizer-se que a corrente ele imigração não
se faz para o nosso país, par falta de liberdade de culto. Essa
liberdade não domina nas populações que imigram para o
Brasil" [ ... ]
Não considera interessante para o Brasil a imigraç:ão alemã.
"Os alemães não procuram fazer causa comum com os
brasileiros. Não aprendem a língua do país, nem assimilam
os nossos costumes; constituem um estado no Estado. É sabido que o imigrante italiano é muito mais inteligente e industrioso, muito mais amigo do povo brasileiro do que o alemão
que é mais rotineiro."
Reclama as atenções do ministro da Agricultura para
da catequese:

0

problema

"Na Província do Pará, há uma grande quantidade de
índios bravios, e, no entanto, não há coisa alguma organizada
no intuito de chamar à civilização centenas e centenas de
indivíduos, que vivem a vida de verdadeiros selvagens."
Insiste na idéia do desinteresse do Governo Central pelas províncias
do norte, no que diz respeito às condecorações honoríficas e ~t Guarda
Nacional.
Exemplifica, por fim, o comportamento do partido conservador no
Pará, censurado pelo deputado de Minas:
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O projeto é ainda uma propaganda descarada das doutrinas do liberalismo moderno, e aqueles que são conservadores não podem admitir esta doutrina do liberalismo completamente radical.
O Sr. Pedro Luís dá um aparte.

O Sr. Mâncio Ribeiro: - Digo, Sr. presidente que este
projeto é uma propaganda do radicalismo liberal. Os próprios nobres senadores que tomaram a defesa do projeto de
liberdade de cultos, o Sr. Cândido de Oliveira e o seu próprio autor, e> Sr. Silveira Martins, o afirmaram, apresentando
as provas."
Mostra as conseqüências funestas do princípio liberal em que se
funda o projeto:
"O princípio admitido pelo nobre senador é falso, cor.siderado sob qualquer ponto de vista doutrinário. Se se trata,
por exemplo, dos princípios que garantem o direito de propriedade, a Câmara sabe que os socialistas têm idéias completamente contrárias, porque são inimigos radicais da propriedade. Por conseguinte. ~e, pelo princípio sustentado pelo
nobre senador - liberdade para todos - também se deve
dar liberdade aos socialistas, o resultado será a destruição da
ordem social .
É óbvio, Sr. presidente que nestas questões de princípios,
não pode haver a liberdade de que fala o ilustre senador, sob
pena de serem destruídos os verdadeiros alicerces da sociedade política ou religiosa."
Lê a seguir as representações que lhe tinha sido confiadas. Volta
sobre os termos já abordados pelo Pe. Costa Aguiar, na intervenção anterior, relativos ao partido conservador do Pará acusado de corrupção
por ter criado uma caixa para financiar as eleições e por ter obtido condecorações honoríficas para os seus membros.
N.&C.

30 de agosto de 1888, t. IV, p. 384-389.

Vários deputados eram portadores de representações de católicos contra o projeto de Silveira Martins sobre a liberdade de cultos. Na sessão
de 21 de agosto, Andrade Figueira apresentara uma representação com
um enérgico protesto contra o projeto, assinado por senhoras da Corte
e de algumas províncias. Os nomes das signatárias enchem 14 colunas
cerradas dos Anais. Na sessão de 29 do mesmo mês, Passos Miranda lera
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na Câmara um longo arrazoado contra o projeto, da autoria de D. Antônio de Macedo Costa.
Na sessão de 11 de ~etembro, o Pe. Costa Aguiar traz uma série
de representações, totalizando 10. 653 assinaturas, observando que somadas essas representações às precedentes, adquiriam o valor de um verdadeiro plebiscito contra o projeto (Anais, V, 121). Na sessão de 20
de setembro, o mesmo padre apresentará novas listas de adesões aos proteHos contra o projelo, contendo 36. 205 assinaturas. Na sessão de 13
de novembro o Pe. Xavier da Silva traz nova representação com 3. 390
assinaturas e na sessão de 15 de novembro, o Pe. Costa Aguiar faz o
mesmo trazendo mais 4 .492 assinaturas.
JOÃO MANUEL DE CARVALHO

88/8

Com outros deput:idos, assina emenda aditiva ao orçamento do Império:
"Fica o Governo autorizado a criar uma caixa de socorros
para o pessoal de cada uma das estradas de ferro do Estado,
sobre as seguintes bases:
l.º - O fundo desta caixa será formado:
a) Pela contribuiçâo mensal de 1% dos vencimentos de
todo o pessoal, quer do quadro, quer jornaleiro;
h) Pela renda proveniente das multas impostas ao mesmo
pessoal e das que fore1µ arrecadadas por infração dos regulamentos da estrada e contratos com ela celebrados;
e) Pela renda proveniente das armazenagens cobradas;
d) Pelos donativos feitos à caixa.
2.º - Esta caixa se comporá de dois fundos, um destinado a socorrer o pessoal durante as suas enfermidades e outro para socorrer a invalidez, estabelecendo pensões para o
pessoal it~utilizado para o serviço e bem assim para as famílias dos empregados elo quadro, que falecerem.
O Governo expedirá os necessários regulamentos."
N.&C.

4 de setembro de 1888, t. V, p. 52.

Interessante iniciativa precursora do direito previdenciário no Brasil.

88/9

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO
"Se for aprovada a conclusão do parecer dado pela Comissão de Polícia, depois da palavra - crenças - acrescentese: políticas e religiosas, sendo entretanto obrigado a prestá-
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lo da forma seguinte: juro cumprir os meus deveres de representante da Nação."

10 de setembro de 1888, t. V, p. 105.

N.&C.
Assina também a emenda o Pe. Costa Aguiar.
A questão fora levantada na sessão de 6 de setembro, pelo deputado
liberal do Rio Grande do Sul, Francisco Antunes Maciel. Para deputado
pelo 9. 0 distrito de Minas Gerais, fora eleito Antônio Romualdo Monteiro Manso, republicano, em substituição do barão de Leopoldina, nomeado senador. Monteiro Manso recusou-se a prestar o juramento na
forma do regimento.
A fórmula do juramento exigido era:
"Juro aos santos Evangelhos manter a religião católica apostólica
romana, observar e fazer observar a Constituição, sustentar a indivisibilidade do Império, a atual dinastia imperant~, ser leal ao imperador,
zelar os direitos dos povos e promover, quanto cm mim couber, a prosperidade geral da nação."
Antunes Maciel, argumentando que a lei admitira a elegibilidade
dos acatólicos, não tinha mais cabimento a exigência do juramento e
pede a sua reformulação. A quewio é encaminhada à Comissão de POiícia da Câmara que prepara às pressas um texto substitutivo acrescentando um parágrafo ao artigo 17 do regimento da Cftmara:
"Só será dispensado de prestá-lo o deputado eleito que declarar à
Mesa ser o dito juramento contrário às suas crenças". É a este padgrafo
que os Pes. Mâncio e Costa Aguiar apresentam a emenda. Esta tinha
ma razão de ser. O Pe. Mâncio, na mesma sessão de 6 de setembro,
argumentara contra Antunes Maciel, insinuando que a recusa de Monteiro 1\1anso em prestar o juramento se inspirava em suas cren<;as, não
1cligiosas, mas políticas, de vez que era conhecidamente um republicano
(Anais, V, 79) .
A questão suscita intensos debates e inúmeras emendas. Na sessão
de li de setembro, acaba por fim sendo aprovada uma fórmula definitiva:
"Só será dispensado de prestá-lo o deputado que dcclrar à Mesa ser
o dito juramento contrário às suas crenças ou opiniões políticas". A aprovação suscitou sete declarações de voto em contrário, inclusive as dos
Pes. Xavier da Silva, Mâncio Ribeiro e Costa Aguiar, que insistiam no
caráter inconstitucional da emenda.
A matéria, mesmo depois de decidida, dará ensejo, nas sessões de
12 e 13 de setembro, às intervenções dos Pes. Costa Aguiar e l\Ifmcio
Ribeiro, contra os quais o deputado Luís Antônio Domingos da Silva
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levantara suspeitas de não terem votado conforme os interesses da religião (Anais, V, 144-172).
A questão aliás resultaria ociosa. Não seriam freqüentes as ocasiões
que teriam os deputados de prestar o juramento. A 20.ª legislatura seria
a última do Império.
88/10

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO

Depois de alertar o ministro da Fazenda para as irregularidades que
cometem na alfândega do Pará, passa a argumentar contra os quel
atribuem à nossa forma de governo, o regime imperial, as causas do nosso
déficit:
"A responsabilidade do fato, que aliás não contesto, cabe
não propriamente à instituição, mas aos partidos que se têm
revezado no poder, entretanto, não quer dizer que abandonemos a atual forma de governo para combater o mal, cujo
remédio está em nossas mãos. Penso, Sr. presidente, que ao
menos o progresso material de um país está na razão da sua
população. Assim, quanto mais o país for populoso, tanto
mais se desenvolverão as suas indústrias, e com elas a riqueza
pública.
,
O que acontece? Estivemos até certo ponto estacionários
a respeito do problema do maior povoamento do solo. Este
problema vai sendo qgora resolvido pela imigração. Uma vez
que a corrente imigratória for encaminhada para o país, e
isso se fizer com critério e sabedoria, os resultados serão benéficos, a população crescerá, e com ela a riqueza pública."
~

Responde a objeção de que a imigração não vem mais numerosa
porque não temos liberdade de cultos nem casamento civil. Apoiado
nas estaísticas, mostra que a grande maioria dos imigrantes que chegam
são católicos.
A outra causa da nos~a precária situação financeira foi a escravidão:
"Embora o trabalho escravo fosse um fator poderoso da
indústria agrícola, estou convencido de que, se a lavoura fosse
desde muito tempo exercida pelo trabalho livre, mais repr0dutivos teriam sido os seus esforços, porque maiores teriam
sido também os nossos impostos indiretos. De fato, o trabalho livre é um esforço mais animado pelo estímulo; o tra.
balho livre, geralmente falando, é trabalho mais inteligente.
Ora, Sr. presidente, quer o estímulo quer a inteligência esclarecida são principalmente os fatores poderosos para que
o trabalho do homem cada dia se desenvolva, aperfeiçoando-se."
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Uma terceira causa reside no nosso sistema monetário
baseado na moeda papel inconversível, o que não atrai os
capitais estrangeiros necessários ao nosso progresso.
Termina pedindo as atenções do ministro para os problemas do Pará
que acabara de assinalar.
13 de setembro de 1888, t. V, p. 187-190.
88/11

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Depois de chamar a atenção do Governo sobre os problemas de conflitos entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, por causa da questão
dos limites, passa a queixar-se do Pe. Mâncio Ribeiro a propósito do
artigo que este publicara no jornal do Comércio, em resposta ao discurso de Silveira Martins no Senado. O artigo causou profunda tristeza
ao orador, porque o Pe. Mâncio teve a falta de caridade de excluir o
seu nome:
"Quem leu o artigo de S. Exa. ficou sem dúvida convencido de que nesta Casa só há quatro sacerdotes. Eu devo
dizer que também sou padre e sinceramente católico. O meu
procedimento nesta Ca~a. em todos os tempos, tem sido sempre o mais correto possível, porque costumo pronunciar-me
com a máxima franqueza e lealdade, próprias do meu carúter
que detesta a impostura, abomina a hipocrisia" (apoiados) .
Esclarece sua própria posição relativamente ao tema do debate. Nega
que tenha sido abolido o juramento católico. Apoiou a emenda apresentada pela mesa, dispensando elo juramento por razões de crcn~:as ou
idéias políticas, porque concorrera com seu voto,
"para que pudessem ter entrada nesta Casa todos aqueles que
professam princípios e crenças diferentes das que tenho a
fortuna de professar; porque entendi, e ainda hoje entendo,
que seria uma violência revoltante, uma perfeita tirania e
uma injustificável iniqüidade pretender impor a homens que
se prezem juramento que repugnasse as suas crenças religiosas
e se opusesse às suas opiniões políticas" (apoiados).
Não compreende as susceptibiliclades de seus colegas ele hatina votando contra a emenda:
"Causa-me dolorosa mágoa quando vejo meus ilustres colegas horrivelmente escandalizados, como que procurando ar.
redar de si uma pecha infamante, declarando que votaram
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contra o p:irecer, porque não queriam trair a sua fé nem sacrificar seus sentimentos católicos, colocando-me, a mim que
me pronunciei cm favor do mesmo parecer, em uma posição
esquerda, expondo-me a juízos desfavoráveis da opinião pública, deixando pairar sobre minha cabeça, pelo menos, a
suspeita de que não sei zelar a fé da religião que tenho a
fortuna de professar. "
Dispõe-se a submeter a questão aos b'ispos,
"legítimos sucessores dos apóstolos e verdadeiros depositários
da fé."
Está decidido a acatar a sentença dos prelados, qualquer que ela
seja. Continua convicto ele que a emenda aprovada era a mais conveniente, a "mais bem inspirada", e relembra o episódio com o deputado
eleito por Minas Gerais, que dera origem à questão e que agora já se
encontra felizmente na Câmara:
"Ei-lo ali, manso, calmo, paciente e silencioso. Ainda
S. Exa. não se dignou dizer-nos em nome de que princípio
foi enviado ao seio da representação nacional; ainda não nos
quis dizer se é rcpuhiicano ela ~bolição ou republicano da
indenização; finalmente, ainda S. Exa. não se dignou dizernos, se é como muitos outros que conhecemos, um republicano monarquista, ou se é um monarquista republicano"
(apoiados, muito bem).
N.&C.

20 ele setembro de 1888, t. V, p. 271-273.

A questão de limites entre o Cwrá e o Rio Grande do Norte veio
a resolver-se na República, por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Com respeito à questão que dá origem à sua queixa contra o Pe.
Mâncio Ribeiro, ver a sessão de 10 de setembro.
O deputado por Minas Gerais, republicano, era Monteiro Manso, daí
o jogo de palavras usadas pelo Pc. João Manuel, cujo discurso é cortado
de apartes do Pe. Mâncio. Com ~feito, o Pe. João Manuel fora o único
dos cinco padres deputados que não fizera declaração de voto contra a
emenda aprovada relativamente ao juramento dos deputados.
88/12

INACIO XAVIER DA SILVA

Começa com rápida referência ao episódio que acabara de dar-se
com o Pe. João Manuel:
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"Nos debates verificou-se que todos se apoiaram na lei
de 9 de janeiro, a qual permite que os acatólicos possam ser
eleitos; um ou outro representante foi que tratou da questão
da fonna de governo. Há como que certo medo no país, um
certo receio de enfrentar o assunto no seu ponto principal,
por isso, desviada a atenção do ponto capital tornou-se a Igreja o hirco expiatório. Procurou-se lançar o odioso sobre o
juramento, e então tratou-se da Igreja para não tratar-se
dessa questão" (apoiados e apartes) .
Trata a seguir da questão do interesse da sua província, Goiás.
N.&C.

20 de setembro de 1888, t. V, p. 27,1-276.

Com relação à questão do juramento dos deputados, a observação
do Pe. Xavier da Silva não deixa de ser pertinente. O juramento exige
fidelidade à religião católica e à monarquia. Tanto podia recusar-se e
fazê-lo um acatólico, como um republicano. Monteiro Manso era republicano e se recusou a fazer o juramento. Mas era politicamente perigoso levantar a questão, porque o partido republicano capitalizava todas
as antipatias contra a monarquia uesdc o 13 de maio. Era mais fácil
envolver o motivo religioso na questão do juramento, sem trazer a furo
a questão política.

88/13

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO

Pede a palavra para uma explicação relativa ao episódio que tanto
magoara o Pe. João Manuel:
"Posso assegurar a esta augusta Câmara e ao meu nobre
colega que nunca tive tal intenção, e que a apreciação de
S. Exa. doeu-me bastante, profundamente, pelo fato principalmente de ser feita por um colega de sacerdócio. Sr. presidente, no artigo que publiquei, não quis mais do que apresentar um argumento a fortiori ao nobre senador pelo Rio
Grande do Sul. S. Exa. disse, em um discurso, no Senado,
que os padres da Câmara tinham sacrificado as suas crenças
votando pela abolição do juramento" [... ] "Sr. presidente,
V .Exa. sabe que três sacerdotes da Câmara fizeram declara.
ção de voto, na qual disseram que votaram contra o parecer,
estando ausente nessa ocasião o Rvdo. Sr. Olímpio Campos.
O que segue-se daqui? Que esses padres, pelo menos, segundo
os documentos que apresentei, não votaram pela abolição do
juramento.
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S. Exa. o Sr. Padre João Manuel, único que votou pelo
parecer, vem dizer agora que mesmo votando pelo parecer,
não votou pela abolição do juramento. O que se segue daí?
Que os padres da Câmara não votaram pela abolição do juramento, como falsamente afirmou o Sr. senador pelo Rio
Grande do Sul, o Sr. Silveira Martins. " [ ... ]
Nunca tive a menor intenção de faltar à caridade para
com S.Exa., a quem estimo muito, bastante. Quando menos
S.Exa. não fosse padre, lhe prestaria todo preito pelo seu
caráter de cavalheiro tão distinto. "
20 de setembro de 1888, t. V, p. 276.

88/14

JOSÉ LOURENÇO DA COSTA AGUIAR

Refere-se ao discurso que acabara de proferir o deputado Andrade
Figueira, relativo ao requerimento do orador na sessão de 21 de junho
pedindo se consignasse em ata um voto de agradecimento ao Sumo Pontf.
(ice pelas congratulações que enviara pelo 13 de maio.

A razão aduzida flelo Sr. Andrade Figueira para adiar
a questão não tem mais cabimento, de vez que a encíclica é
hoje do conhecimento público.
Concorda porém com o deputado na crítica que fizera à formulação
que o orador dera a seu requerimento. Enviará por isso um substitutivo.
N.&C.

'.:!l de setembro de 18B8, t. V, p.

~\16.

Sobre a questão com Andrade Figueira, ver a sessão de 25 de junho.
Esse deputado acabara de expor as razões pelas quais pedira adia.
mento para discutir o requerimento do Pe. Costa Aguiar. O texto da
encíclica não era conhecido então; chegou à Corte só nos fins de junho
e foi Jogo traduzido pelo Dr. Castro Lopes, e publicado no Diário Oficial de 5 de jufoo. Pelo texto agora conhecido, vê-se que a encíclica é
datada de 5 de maio, portanto não podia referir-se ao ato da abolição
que foi a 13 do mesmo mês. Enfim, a encíclica não era dirigida à Câ·
mara dos Deputados, ma~ ao episcopado brasileiro. Andrade Figueira
cita longas passagens da encíclica ln j1lu.rimis, inferindo até que ela con.
tinha reprovações ao comportame~to do clero brasileiro: "Vê-se mais que
o Sumo Pontífice não podia aprnvar o procedimento ele parte elo clero
brasileiro, que esquecido dos seus deveres, não se dignou até de servir-se
do púlpito em mais de uma ocasião, para pregar aos escravos a fuga e a
infidelidade aos senhores (apoiados). Dessas palavras resulta, por últi-
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mo, reprovação a mais de um membro do episcopado brasileiro, que,
esquecido de seus deveres de cidadão, não se dignaram de pedir a Sua
Alteza Imperial Regente um golpe de Estado para resolver a questão
do elemento servil, que dependia de solução do Parlamento.
O Sr. Costa Aguiar: - Não huve tal.
O Sr. Andrade Figueira pergunta se o nobre deputado quer contestar a pastoral do bispo de Diamantina.
O Sr. joaquim Nabuco: - Não se contesta a pastoral, contesta-se que
ela tenha sido reprovada pela encíclica."
Na sessão de 24· de setembro, o Pe. Costa Aguiar apresenta seu
substitutivo: "Requeiro que se consigne na ata um voto de agradecimento
ao Soberano Pontífice por ha,·er manifestado seu paternal interesse pela
extinção da escravidão no Brasil, fazendo-se chegar este voto ao alto
conhecimento de Sua Santidade, por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros" (Anais, V, 333).
O bispo de Diamantina era D. João Antônio dos Santos, cuja última carta pastoral era de 1874. Era tio de Antônio Felício dos Santos,
depois líder católico, e do Dr. Joaquim Felício dos Santos, historiador
e jurista. Fora realmente abolicionista na juventude. Em 1887 aderiu
francamente ao abolicionismo.
Na carta de Joaquim Nabuco de 16 de janeiro de 1888 ao secretário
de Estado da Santa Sé sugere-se que a melhor maneira de celebrar 0 jubileu do Papa Leão XIII seria promover uma onda de emancipação de
escravos. A notícia ele que com aq ucla intenção, as senhoras brasileiras
haviam promovido a alforria de duzentos e cinqüenta escravos havia
emocionado o Sumo Pontífice. "De todos os dons postos aos pés de Leão
XIII essa humilde e triste oferta do Brasil é talvez a única que ter;i feito
derramar ao Santo Padre lágrimas ele reconhecimento". Nabuco pedia
uma palavra de estímulo do Papa aos prelados. "Com efeito, sem exceção quase, os bispos brasileiros declararam em cartas pastorais, notáveis
pela eloqüência evangélica, que o modo mais digno e mais nobre de celebrar a festa sacerdotal de Leão XIII, para os possuidores, seria darem
liberdade aos seus escravos" (4°). Anselmo da Fonseca analisa com grande má vontade a atitude do clero. Do bispo de São Paulo (p. 192) trata
com rigor, acusando-o de escandalosament<! retardatário. Trata-se de D.
Lino Deodato Rodrigues d'e Carvalho, bispo de 1873 a 1897. O professor
Fonseca acusa-o de só se ter manifestado depois de preparado o terreno,
depois de terem os fazendeiros se compenetrado da vantagem de acabarse com a escravidão e, ainda assim, a pedido, por iniciativa de "diversos
padres da diocese" (41) _
(40)

Pc. R. GAI,ANTE, S.V.

tomo V, p. 51.
(41)
1887.

Comp~ndio

de História do BraJil. S. Paulo, I!:tlO,

ANSELMO DA FONSECA: A escravidão, o clero e o abolicionismo. Bahia,
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O substitutivo é aprovado. Falam a seguir Rodrigues Peixoto e
To:1quim Nabuco. A discussão fica adiada pela hora.
OLtMPIO DE SOUSA CAMPOS
Imp<>ssibilitado, "por um motivo doloroso", de estar presente à sessão de 10 de setembro, aproveita a oportunidade para refutar o nobre
deputado Antônio Coelho Rodrigues, a propósito da questão do juramento dos deputados.
Argumenta esse deputado contra o juramento, apoiando..
se na autoridade dos Evangelhos, nos quais Jesus Cristo condena todos os juramentos.
O orador faz longa análise exegética para demonstrar o erro do no.
bre deputado pelo Piauí, e observa:
"O nobre deputado caiu no erro dos protestantes, o do
livre exame na interpretação dos livros santos, do que resulta
essa infinidade de seitas heterodoxas, sem unidade de doutrina."
Dá uma série de exemplos dos riscos a que pode levar a interpretação literal das Escrituras, e conclui:
"Para se andar seguro, é preciso não afastar-se da Igreja
que, tendo a assistência divina, é infalível em seu ensmo;
fora daí é o caos, o protestantismo com as suas aberrações"

(apoiados) .

26 ele setembro de 1888, t. V, p. 371-373.

N.8cC.

O discurso do Pe. Olímpio soa como uma exibição presunçosa de

e.ma exegese que não excede a um nível seminarístico, e proferida em

ttJOim ~<rÍSterial que o leva a repelir com vaidade mal-ferida os apartes
tdla Câmara. Convida o deputado Pedro Luís Soares de Sousa a retirar~. pimqure esse o aparteara observando que transformava a Câmara em

rumm G.tlmdlio _

OLiMPIO DE SOUSA CAMPOS
.lf;;alt<i a fat~·qr da escola
<!l\~~Jttet€ rtir~t,1. a~ garantias,

doméstica de Nossa Senhora do Amparo, que
quanto é humamente possível:

"Existe a sociedade por força dos estatutos que foram destacados do testamento do benemérito Sr. Siqueira, que fundou a casa para meninas desvalidas. Esses estatutos foram
aprovados pela Santa Sé e o rescrito da Santa Sé foi devidamente ratificado pelo Governo; ouviu-se o Conselho de Estado, o qual foi de parecer que se concedesse existência jurídica a esta sociedade. O rescrito da Santa Sé autoriza a
existência desta sociedade, do mesmo modo que a Ordem
Terceira da Penitência [ ... ]"
10 de outubro de 1888, t. VI, p. 193-194.
N.&C.
O projeto em discussão era o de n.0 73, de 1888, concedendo isenção
de impostos à referida escola. O projeto fora aprovado em l.ª e 2.ª dis.
cussões em sessão de 9 de outubro (Anais, VI, 172), mas fora impugnado
por Andrade Figueira e Rodrigues Peixoto. Este via mesmo no caso uma
prova da necessidade da separação ela Igreja e do Estado, de vez que se
pedira à Santa Sé licença para funcionar no Brasil um estabelecimento
de caridade. O Pe. Olímpio previne as objeções de ambos e apela para
seus sentimentos, dada a importância social da obra: "Esta sociedade
não tem por fim admitir meninas pensionistas, mas somente meninas
desvalidas e órfãs, e é segundo o programa do nobre ministro da Jus.
tiça, programa altamente humanitário, que consiste em purificar a sociedade, procurando moralizar e instruir grande parte do pessoal, que
com o adiantamento da razão e sem aqueles elementos, podia cometer
faltas e até crimes."
Refere-se à escola doméstica de Nossa Senhora do Amparo, em Petrópolis, fundada em 1868 pelo Padre João Francisco Siqueira de Andrade, paulista, de .J acareí, também chamada Asilo do Pe. Siqueira. Destinava-se a meninas desvalidas, sem distinção ele classe, cor ou origem.
Ministra até hoje instrução indispensável ao exercício de uma profissão.
Foi fundada exclusivamente com esmolas. O Pe. Siqueíra mantivera anteriormente em Correias, na casa que pertencera ao famoso Pe.
Correia, um colégio para educação ele rapazes, com o nome de Instituto
Científico São José (42).
Precisamente três dias antes, a 7 de outubro ele 1888, o imperador,
a imperatriz, a princesa D. Isabel, a princesa da Baviera e numerosos
membros da Corte assistiram na capela do asilo a uma missa celebrada
pelo bispo ele São Paulo, D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, pelo
(42) J. TINOCO. Petr6polis. Guia de viagem, Rio, 1885. Reedição em Cidade de
Petrópolis. Reedição de quatro obras raras. Petrópolis, Museu Imperial, 1957, p. 127
e 230.
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restabelecimento da saúde <lo chefe do Estado. Em seguida houve visita
ao estabelecimento com recitativos e cantos no auditório (4 3) •
O projeto é aprovado e vai a imprimir na sessão de 13 de outubro

(Anais, VI, 247) .

88/17

MÃNCIO CAETANO RIBEIRO

Propõe-se responder aos ataques proferidos no Senado por Silveira
Martins por ocasião da não aprovação do projeto sobre liberdade de
cultos:
"Dividirei as minhas observações em três pontos; l.º o
motivo· verdadeiro do despeito odien<lo de S . Exa. contra a
minha pessoa e contra os meus dignos colegas, membros do
clero nesta Câmara; 2.0 a questão de fato; 3.0 (e esta Câmara me permtirá q.ue use da verdadeira expressão) finalmente me ocuparei das frioleiras de que estão recheados os
discursos de S. Exa." A causa do despeito do senador reside
no fato que: "entendia que devia ser votado imediatamente
nesta augusta Câmara o cerebrino projeto de liberdade de
cultos, em homenagem, me parece, aos seus bons olhos, ao seu
sir: jubeo, sic valo, sit prp ratíone ·uoluntas. S.Exa. vendo que
isto não aconteceu, quis por força responsabilizar-me por este
fato e meus nobres colegas. Ei-lo possesso, possesso de fanatismo anticatólico, anti-religioso dizendo que os padres são
obrigados a fingir que acreditam na religião, porque são pagos para isto e para andarem de batina. Se os padres são
pagos para crerem na religião que professam, por que o Sr.
Silveira Martins não é pago pelas ricas sociedades bíblicas,
para vir aqui advogar a causa da heresia, do protestantismo?
Por que o Sr. Silveira Martins não é pago para apresentar o
projeto de liberdade de culto? Se os padres são pagos para crer
na religião que professam, por que o Sr. Silveira Martins não
é pago também para vir fingir que está na "dúvida?" Só assim
poderia S. Exa. deveras vir pôr em dúvida fatos estrondosos;
só assim poderá vir aqui comparar os crentes da religião sublime do Cristo aos crentes da religião abjeta da pobre e triste
África, que ainda está sentada à sombra da ignorância". [ ... ]
S. Exa. está muito enganado; no Brasil não há duas religiões,
uma professada pelo nobre clero brasileiro e outra professada
por 11. 000. 000 de brasileiros. Entre estes 11. 000. 000 de brasieiros, em todas as classes tem havido, há literatos distintos,
(43) ALCINDo SooRf.:. "Crônicas
" Em Centenário de Petrópolis,
vol. III - Trabalhos da Comissão do Centenário. Petrópolis, 1940, p. 95.
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Conclui lendo na Câmara um artigo bem cáustico, do "ilustrado 6rgão da imprensa católica, O Apóstolo".
12 de outubro de 1888, t. VI, p. 236-238.

N.&C.
Joaquim Ventura de Raulica (1792-1861), filósofo italiano, foi jesuíta depois teatino. Filiou-se à corrente tradicionalista de De Bonald
e De Maistre, cujas obras traduziu para o italiano. Fez a oração fúnebre de Pio VII, e foi chamado o Bossuet italiano. Envolveu-se mais tarde
com Lamennais e Rosmini e tornou-se defenser da tese da separação entre a Igreja e o Estado. Seu brilho como escritor e orador escondeu a
seus contemporâneos sua irremediável mediocridade e a falta de originalidade de seu pensamento teológico e filosófico.
O Apóstolo era o jornal católico mantido pelo clero e pelos fiéis
no Rio de Janeiro de 1866-1881. São 22 volumes existentes na Biblio.
teca Nacional sem os quais não se podem acompanhar os debates em
torno de religião nesse período. O calor das polêmicas levou-o muitas
vezes a excessos, mas ele representou em inúmeras ocasiões a única voz
em defesa dos bispos e sacerdotes alvo de calúnias e injúrias. Foi dirigido pelo Cônego José Gonçalves Ferreira. Mencione-se um fato nobre
entre muitas torpezas de que foi vítima. Ao falecer o Cônego Ferreira,
a Revista Ilustrada, de Ângelo Agostini, acérrima e sarcástica, adversária
do jornalista católico suspendeu seus ataques e dedicou uma página com
um belo retrato do falecido, desenho de seu notável artista e proprietário, homenageando a bravura e lealdade do Cônego Ferreira, Mors

omnia solvit.
88/18

·

JOÃO MANUEL DE CARVALHO

Anunciando o presidente da Câmara o fim da sessão, não se pode
conter que não venha cumprir
"o compromisso de honra de não sair desta Casa este ano
sem articular uma queixa amarga, sem lavrar um protesto
enérgico e sem levantar um brado de indignação contra o
procedimento anárquico e faccioso do Senado, que se impôs
a triste e inglória tarefa de derribar Gabinete, abatendo.nos
pelo desespero. "
"Não tenho conhecimento nem notícia de que os trabalhos do Parlamento se prolongassem tanto, até a época em que
nos achamos; entretanto, este espetáculo triste que todos os
homens sérios hão de recordar com profundo pesar, talvez
pelo silêncio que o cerca possa passar despercebido aos olhos
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deste pobre país, que, sempre iludido e mistificado, poderá
crer que naquela Casa só se trata <los altos interesses da p<itria, obedecendo-se a sentimentos de verdadeiro patriotismo."
Apesar de contar com membros eminentíssimos, infelizmente a Câmara vitalícia "está viciada e atacada do espírito
de anarquia e facção, que desnatura o seu caráter, desvirtua
os seus fins, provoca a impopularidade e tende a apressar sua
dissolução (apoiados e diversos apartes) . Eu digo isto com
profunda mágoa de minha alma" [ ... ] "O Senado não pode
constituir-se impunemente, como tem feito, um estorvo no
funcionamento desse mecanismo constitucional representativo,
embaraçando a passagem dos orçamentos, protelando, obstruin.
do as discussões das leis de meios sem as quais os governos regulares não podem existir. "
O orador não faz mais que revidar os ataques que no Senado foram
feitos à Câmara:
"Nesta luta de vida e de morte, neste verdadeiro duelo
travado entre o ramo vitalício e o temporário, está empenhada
manifestamente a nossa dignidade; qufreram pôr em prova o
nosso espírito de disciplina partidária; fizeram uma ofensa :10
nosso caráter e aos nossos sentimentos de patriotismo (apoiados), porque chegaram a acreditar, e disso não faziam mistério espalhando-se por toda a parte, que demorando-se a passagem das leis ânuas no Senado, o G-0verno perderia de força, moneria de inanição, abandonado por seus amigos que se
dispersariam vencidos pela fadiga e abatidos pela necessidade
(muito bem)." [... ]
Os obstrucionistas vitalícios não nos supunham capazes
de atos de verdadeira abnegação, nem desinteressada dedicação à causa pública; mas enganaram-se, porque a essa oposição sistemática e irritante, a esse obstrucionismo inqualificável a maioria desta Câmara respondeu com prudência inexcedível, com uma calma inalterável, com heróica dedicação
e desinteresse, com um patriotismo que não teve desfalecim~n
tos, conservando-se firme e imperturbável no seu posto de honra
(muito bem) . Contava com a nossa fraqueza, e só consegui.
ram fazer sobressair a nossa força, a nossa superioridade (muito bem). Legisladores desumanos e cruéis faltaram até às leis
da delicadeza e cortezia, impondo aos membros da maioria
desta Casa sacrifícios enormes, privando..os da sua liberdade,
prejudicando-os em seus interesses legítimos, separando.os de
suas famílias, obrigando-os a permanecer nesta cidade, expostos
aos grandes perigos de uma estação abrasadora e insuportável.
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Políticos cruéis e descortezes não puderam conseguir seus intentos, porque esta maioria soube compenetrar-se de seus
grandes deveres, procurando inutilizar todos os planos, afrontando todos os perigos, suportando todas as privações e resignando-se a todas as torturas". Reduziram, senhores, aquele
augusto recinto, onde sú devem reinar a reflexão, a prudência
e a serenidade de espírito, a um verdadeiro teatro de desacatos pessoais, de doestas e difamações contra os membros do
Governo, a quem nem ao menos era lícito articular uma palavra em sua própria defesa. " [ ... ]
"Estou certo de que traduzo fielmente os sentimentos da
maioria desta Casa (apoiados da maioria) denunciando ao
país que o Senado, por seu procedimento abusivo, vai se tornando uma corporação facciosa e revolucionária" (muitos
apoiados da maioria; e não apoiados da oposiçtío; muito bem).
15 de novembro de 1888,

t.

VII, p. 141-142.

N.&C.
É a mais violenta objurgatória. que na Câmara foi pronunciada contra o Senado. A maioria do Senado, irritada contra o Governo pela
emancipação elos escravos, comand<J.va uma campanha obstrucionista que
obrigou a Câmara a fazer sete prorrogações de seu exercício legislativo.
Na verdade, não era o partido conservador nem o liberal <1ue lucravam
com essa manobra, mas o partido republicano, que exatamente um ano
mais tarde chegaria ao poder, aliás com plena adesão do próprio Pe.
\Ianuel de Carvalho. A dissolução ela Câmara que, segundo o mesmo
padre, visava ao Senado com suas táticas, viria a acontecer no meio da
seguinte sessão legislativa.
Discurso de caráter exclusivamente parfüUrio. Note-se que o Padre
João Manuel, além de ardoroso cqnservador é ligado por fortes laços de
.tmizade ao presidente do Conselho, conselheiro João Alfredo Correia
de Oliveira. A sua paixão política juntava-se forte dose de ressentimento pes!oal.

SESSÃO DE 1889
89/1

JOÃO MANUEL DE CARVALHO
Obtém a palavra pela ordem:
"Sr. presidente, eu creio que o novo Gabinete começa
sob maus auspícios: em lugar de uma sessão de apresentação
ministerial, tivemos uma sessão fúnebre (riso).
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O requerimento do nobre deputado pela Província do
Rio de Janeiro, pedindo a suspensão da sessão, é contrário a
todos os estilos estabelecidos nesta Casa (apoiados e não
apoiadas); é mais um falseamento do sistema representativo,
é mais um escárneo lançado à Câmara dos Deputados.
Era aqui que o Gabinete devia comparecer primeiro para dar suas explicações, pois é aqui, ao menos presume-se, que
está mais imediatamente representada a opinião nacional.
Ergui-me somente para levantar este protesto. Estamos
cansados da subordinação ao Senado, que constitui uma oli.
garquia que sem dúvida arrastará este país aos abismos da
revolução."

N.&C.

10 de junho de 1889, t. 1, p. 137.

Chegaram à Câmara notícias sobre a morte de parlamentares ilustres. Em fevereiro, morrera o barão de Cotegipe, agora era a vez de
Francisco Otaviano, do senador visconde de Lamare, do pesidente do
Ceará, Antônio Caio da Silva Prado, do presidente do Pará, Henrique
de Ataíde Lobo Moscoso. Todos tinham sido objeto de referências elogiosas, fundamentando o pedido de suspensão da sessão. Daí a intervenção do Pe. João Manuel. O Gabinete que acabava de subir ao poder, a 7 de junho, era liberal e chefiado pelo visconde de Ouro Preto
e tinha como ministro do Império o barão de Loreto.

89/2

.JOÃO MANUEL DE CARVALHO
Os últimos acontecimentos, se, por um lado, causam
apreensões, por outro, devem encher os brasileiros do maior
júbilo:
"Tudo está indicando evidentemente que este país fadado por Deus aos mais gloriosos destinos, em breve passará
por transformações profundas e radicais, e que as velhas instituições, que nos têm humilhado, tendem a desaparecer deste
solo abençoado, onde não puderam consolidar-se nem produ.
zir frutos benéficos (sensação) .
Tudo é confusão e anarquia: confusão na ordem social,
anarquia na ordem política. Mas tenho fé em Deus que deste caos medonho, cm que se debatem inanes, se cstorc:em agonizantes os restos de uma monarquia moribunda (apoiados
e aplausos), h:i de surgir a luz, essa luz suave e esplêndida da
liberdade e da democracia, que há de incendiar todas as inteligências, iluminar todos os espíritos, inflamar todos os corações, caindo no seio da pàtria como gotas de orvalho diYino,

vivificando-a, fecundando-a, como vivificam as flores os raios
benéficos de um sol de estio. Senhores, os aparelhos deste
velho sistema de Governo estão gastos e imprestáveis. Os
antigos acham-se divididos, esfacelados.
Um Sr. Deputado: - Descobriu isto agora.
O Sr. joão Manuel: - Só tenho que dar satisfações à
nação que nos julgará. Esfacelados pelos ódios, anulados pela
fraqueza, apodrecidos pela corrupção, estragados pelos vermes das dissidências que os têm corroído e dilacerado. O
Senado e o Conselho de Estado, onde só deveriam imperar
a razão calma, a reflexão, a prudência e a sabedoria, têm
perdido a sua seriedade (aj;oiados e não apoiados), desmentido suas honrosas tradições, traído o seu papel, desvirtuado
a sua missão, pervertido os fins para que foram criados, tornando-se facciosos e revolucionários.
O poder irresponsável, cercaclo do prestígio da realeza,
investido das maiores e mais largas atribuições que se podem
depositar nas mãos de um homem, abusando escandalosamente elas augustas prerrogativas que tão de boa fé lhe foram
conferidas pelo legislador constituinte e que tão generosamente foram reconhecidas e aceitas pela nação, esse poder, vós
todos o sabeis e sentis, tornou-se o poder único, supremo e
absoluto, tudo avassalando à sua vontade, tudo amesquinhan.
do, tudo corrompendo, invacFndo, absorvendo e suprimindo
todos os outros poderes constitucionais.
Diante desta dissolução dos partidos, que se estragaram
e se perdem, diante da anarquia e desmoralização cm que se
acham as instituições com que os nossos pais procuraram
felicitar-nos, não há espírito, por mais indiferente, que se
não entristeça contemplando os males, as ruínas, e as misérias
da pátria, que é a única sacrificada aos erros, <'is ambições,
aos caprichos e vaidades daqqeles a quem têm sido confiados
os seus destinos."
Denuncia as manobras que levaram à queda cio Gabinete conservador e a entrega do Governo a um Gabinete liberal que não está à altura da grandeza do momento. Ataca com mordaz acrimônia a todos os
políticos envolvidos nas manobras e quase todos os membros do novo
Gabinete, especialmente seu chefe, o visconde de Ouro Preto:
"Fique certo, porém, o nobre presidente do Conselho de
que o povo brasileiro não tem medo de carrancas e muito
menos de caretas. S. Exa. aventurou-se a uma empresa arri•cada, temerária, muito superior às suas forças. Fez-se crer nas
regiões olímpicas que a permanência do partido conservador
no poder aumentava o número dos adeptos da República.

286

Chegou-se mesmo a dizer que só o partido liberal podia salvar a monarquia do naufrágio a que estava exposta, e de todos os seus chefes foi escolhido o nobre presidente do Con.
selho, como o mais capaz de, usando elas próprias palavras
que lhe são atribuídas, esmagar a cabeça ela hidra republicana, afogando a idéia nova em vilipênclios e em sangue. O
nobre presidente do Conselho está muito enganado. S. Exa.
não tem força para conter esse movimento que se levanta
possante, para abafar essa onda da opinião que cresce temerosa, que se avoluma, que sobe impávida e que há de assober·
bar e envolver a todos aqueles que ousarem opor-lhe barreiras. O seu orgulho e sua ambição hão ele ser castigados, porque S. Exa. será esmagado debaixo da pedra que rola ela
montanha, impelida pelas lufadas impetuosas do vento <la liberdade.
Não nos iludamos, a República está feita. Só lhe falta a
consagração nacional. Ela existe de fato em todos os espíritos,
em todos os corações brasileiros. Seria arrojada ou rematada
loucura pretender impedir esse torrente caudalosa ela idéia
nova, que invade todos os espíritos e se derrama pujante em
todo o solo da pátria.
O aparato belicoso com que o Governo procura aterrar
o espírito nacional é desnecessário, porque a República não
quer brigar. A revolução é outra: a revolução pacífica, operada pela centelha do patriotismo, incendiando todos os espíritos e abrasando todos os corações brasileiros; reYolução
que terá o mesmo resultado benéfico que teve o da abolição
do elemento servil.
O emprego da força, <la violência e ela compressão sú
poderá fazer vítimas aumentando consideravelmente o núme.
ro dos agitadores.
Cada brasileiro se imporá como dever sagrado defender
a sua idéia, agitando a opinião pública, falando à alma nacional, despertando-lhe todos os sentimentos, excitando-lhe
todos os estímulos, movendo-lhe todas as fibras patrióticas,
concorrendo para a grandeza e felicidade deste país, que h;í
de elevar-se como um gigante, impondo-se à admiração e respeito das nações mais civilizadas, bafejado pelas auras puras
da democracia .
Não se iluda o nobre presidente do Conselho. Abolida
a escravidão, que nos envergonha, é preciso abolir o poder
que nos oprime e esmaga, esterilizando todas as fontes de riqueza e estancando todas as forças vivas da nação. Uma coha
é conseqüência natural da outra. Não tarclará muito que os
brasileiros, jubilosos, saudcm com entusiasmo o alvorecer da
aurora brilhante da regeneração política e social. Não tar-

287

dará muito que neste vastíssimo território, no meio das ruínas
das instituições que se desmoronam, se faça ouvir uma voz,
nascida espontânea do coração do povo brasileiro, repercutindo em todos os ângulos deste grande país, penetrando mesmo
no seio das florestas virgens, bradando enérgica, patriótica e
unanimemente: abaixo a monarquia e viva a República" (muito bem; muito bem. Apoiados e não apoiados. Aplausos prolongados nas galerias e no recinto) .
11 de junho de 1889, t. l, p. 146-149.
N.&C.
O presidente do Conselho, visconde de Ouro Preto, acabara de apresentar à Câmara o novo Gabinete e o seu programa de governo. O
deputado Gomes de Castro em face do programa apresentado, levanta
uma moção recusando confiança ao Gabinete. Era insustentável um Gabinete liberal diante de uma Cámara de maioria conservadora. Cesário
Alvim faz vibrante discurso denunciando a Coroa de ter sido envolvida
pelos interesses palacianos e anuncia solenemente sua decisão de passarse para as hostes republicanas. É neste momento que, tendo a palavra,
o Pc. João Manuel, deputado conservador, pronuncia o mais violento
discurso contra a Coroa e a monarquia.
O visconde de Ouro Preto aiílda 'e levanta para protestar, erguendo vivas à monarquia. No dia 17 de junho, chega o decreto dissolvendo
a Câmara e marcando uma sessãq extraordinária para 20 de novembro.
Mas no dia 15 de novembro ...
O bispo do Pará, D. Antônio de Macedo Costa, assistiu a essa sessão,
dCJ. tribuna de honra. Ao sair, comentou com um acompanhante: "Acabo de assistir a uma sessão da Convenção Francesa. "

288

fNDICE DE PESSOAS
Neste índice, incluem-se todos os nomes de pessoas citados nos 5
volumes da obra O Clero no Parlamento Brasileiro - Cdmara dos Deputados, 1823-1889.
A Câmara dos Deputados, durante este período imperial, contou
com a presença de 214 eclesiásticos, entre bispos, monsenhores, cônegos
e sacerdotes seculares, incluindo nesse total os que participaram de mais
de uma legislatura.
No presente índice, apresentamos uma breve biografia dos eclesiásticos que participaram, ao menos com uma intervenção, dos debates parlamentares.
As referências às intervenções são feitas por dois algarismos: o primeiro inãica o ano da intervenção; o segundo indica o número da intervenção na seqüência do respectivo ano. Assim, a referência 34/21 significa a intervenção número 21, do ano de 1834.
Para facilitar a consulta da obra, notamos que:
O volume 1 compreende as intervenções de 1823.
O volume II compreende as intervenções de 1826 a 1829.
O volume III compreende as intervenções de 1830 a 1842.
O volume IV compreende as intervenções de 1843 a 1860.
O volume V compreende as intervenções de 1861 a 1889.
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ALBUQUERQUE, Manuel Caetano de Almeida
e - 23/324, 28/7, 28/46, 28/121
ALBUQUERQUE, Manuel José de - 26/10,
28/108
ALBUQUERQUE, Pedro Autran da Mata e 47/4
ALBUQUERQUE, visconde de - V. ALBUQUER·
QUE, Antônio Francisco de Paula e He>lamla Cavalcante de
ALCÂNTARA, barão e visconde de - V.
CUNHA, João Inácio da
ALEMBERT, Jean Lc Rond d' - 73/16
ALENCAR, Pe. Carlos Augusto Peixoto de
- Natural do Ceará, onde nasceu pelo
ano de 1805. Faleceu cm 15-Il-1866.
Foi deputado à Assembléia Geral cm
3 legislaturas: na 4.ª, na 6.ª e na 7.ª.
Foi também diretor de ins~rução na
sua província. Era padre secular, vig.irio ele Icó. Primo do senador Alencar
Escreveu: Roteiro dos bisj1ados do BrasÚ
e seus respectivos bispos - Ceará, 1866;
Itinerário da visita do Sr. D. Luiz António dos Santos ao nOTte do bispado
- Ceará, 1863; Oração fúnebre nas
exéquias de D. Pedro V, Fortaleza, 1852;
Discurso que pronunciou na Cúmara
temporária defendendo a administração
!Lo senador .José Martiniano de Alencar na qualidaelc de presidente ria mesma província. Rio de Janeiro, 1841
(ver Armando de Alencar: "Famílias
do Ceará - Alencar". Revista Genealógica /Jrasileirn - ano vi, 194:í, n.o•
11 e 12, p. 31) . Interve1H;ões: 38/2,
38/r., 38/6, 38/8, 38/9, 38/ l(), 38/ 11,
38/16, 39/4, 39/5, 39/IO, 39/12, 39/13,
39/21, 39/35, 39/38, 40/1, 40/2, 40/5,
40/44, 40/49, 40/50, 40/76, 41/3, 41/5,
41/6, 41/8, 41/9, 41/19, 41/29, 41/30,
41/32, 42/4, 46/l, 46/3, 46/8, 46/H,
46/15, 46/18, 46/25, 46/37, 46/38, 46/10.
46/42, 46/44, 46/45, 46/46, 47 /I, 47 / l 4,
47/24, 47/26, 48/6, 48/11, 48/17
ALENCAR, Jos{· de - 23/4, 23/123, 23/373,
30/38, 46/3, 71/8, 73/17, 73/18, 73/21,

77/3

ALENCAR, Pe. José Martiniano de - Nasceu
no Ceará, em outubro de 1789 e faleceu no Rio de Janeiro, a 15 de mar'.o
de 1860. Tomou parte ativa na revolução pernambucana de IH17, chegando a proclamar a Rcpi'1blica do Crato.
Dcsharatado o mo\'imcnt·o, cstc1c preso at,é 1821, fazendo-se depois eleger
deputado ao Congrcss:i Comlit11inte 1lc
Lisboa. F.ntrcmc11tt·s, esteve na Tngla-

292

terra, de onde chegou a tempo pJra

se eleger membro da Assembléia (',ons-

tit-uinte. Por ter participado da revolução de 1824, roi preso outra vez até
1828, quando foi eleito deputado na
2.ª legislatura e, cm 1832, senador. Por
duas vezes, foi presidente da sua província natal. Pronunciou a oração fúnebre da imperatriz do Brasil, D. Leopoldina. Foi pai do romancista que
herelou o seu nome. Em seu testamcnt<>, datado de 29 de agosto de 1854,
consignou esta comovente declararão:
"Declaro l· ..] que sou presbítero s~cu
Ja.r do hábito de S. Pedro e senador do
Império. Declaro que, por fragilidade
humaina, tive oito filhos [ ... ] Meus testamentciros me mandarão fazer um enterro decente e conforme o meu estado
sacerdotal e a representação que tenho
na sociedade oomo senador. Mandarão
distribuir 400$000 pelos pobres da freguesia do Crato onde vivi desde a mais
t·enra infância. Mandarão dizer uma
capela ele missas pelas almas de meus
pais e outra pela alma de meu padrinho e benfeitor o vigário Mii.:uel Carlos da Silva Saldanha, como testemu·
nho ela lembrança. que tenho dos benefícios q uc me fez. Peço aos meus
testamenteiros hajam ele receber e cumprir cslc meu testamento e por mercê
a mim e servko de Deus farnm valer
todas as suas 'disposições oo~o a expressão exata da minha última vontade."
Diga-se, cm seu abono, que deixou,
ao cabo ele certo tempo, de exercer as
funções sacerdotais (ver a respeito; José Bonifácio de Sousa: O tcstamci1lo
do Senador Alencar. Revista do Tnstitu.to do Ceaní, tomo LXXJII (1959),
p. 25). lntervenr,ões: 23/4, 23/8, 23/14,
23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/25, 23/26,
23/31, 23/33, 23/41, 23/42, 23/44, 23/49,
23/50, 23/51, 23/59, 23/68, 23/70, 23/73,
23/76, 23/77, 23/83, 23/91, 23/95, 23/
103, 23/105, 23/115, 23/116, 23/121,
23/123, 23/127, 23/130, 23/131, 23/132,
23/144, 23/145, 23/149, 23/151, 23/153,
23/154, 23/l!í6, 23/157, 23/158, 23/160,
23/IG2, 23/174, 23/176, 23/lfll, 23/182,
23/186, 2Jl/l87, 23/188, 23/192, 23/194,
23/l!l:í, 23fl%, 23/200, 23/201, 23/203,
23/210, 23/211, 23/212, 23/210, 23/218,
2B/220, 23/222. 23/232, 23/233, 23/234,
2'.l/2'.l!í, 23/23!), 23/256, 2'.l/2'í8, 23/269,

23 270, 23/274, 23/286, 23/289, 23/291,
23/293, 23/295, 23/297, 23/298, 23/300,
23/303, 23/316, 23/318, 23/323, 23/326,
23/327, 23/359, 23/372, 23/373, 23/374,
23/375, 23/376, 23/379, 30/3, 30/29, 30/
30, 30/31, 30/38, 30/41, 30/44, 30/47,
30/59, 30/63, 30/64, 30/69, 30/75, 30/76,
30/84, 30/92, 30/93, 30/95, 30/98, 31/8,
31/11, 31/17, 31/18, 31/26, 37/15, 38/6,
38/10, 39/27. 40/82, 41/6, 41/8, 41/19
ALHANDRA, barão de - V. FIGUEIREDO, Josí·
Bernardo de
ALIBRAND, Ângelo - 45/21
ALMADA, Manuel da Gama Lobo e - 26/
45, 28/15
ALMADA, Nicolau Tolentino Meneses de 53/4
ALMEIDA, Batista Caetano de - 27/127
ALM!\IDA, Càndido Mendes de - 26/ 155, 27 /
19, 27/26, 27/134, 30/23. 30/51, 30/97,
45/21, 50/30, 52/2. 52/20, 56/12, 57/2,
57/7, 58/8, 60/9, 60/20, 61/1, 67/4, 69/
6, 88/3
ALMEIDA, Cipriano José Barata de - 23/368.
43/71
ALMEIDA, Francisco de Paula Araüjo e 32/38, 36/2
ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de 58/9
ALMEIDA, J. - 86/ 12
ALMEIDA, João Mendes de - 69/6, 70/2,
73/7, 73/8, 74/12
ALMEIDA, José Egídio Alvares de - mar·
quês de Santo Amaro - 23/141, 31/48.
39/6
ALMEIDA, Manuel Antônio de - 37/19
ALMEIDA, Miguel Calmon du Pin e - mar.
quês de Abrantes - 23/52, 23/271, 23/
368, 28/24, 28/36, 28/15'1, 29/12, 29/17,
29/104, 30/23, 30/24, 30/86, 30/93, 32/
15, 32/16, 32/34, 33/1, 36/43, 38/17,
38/19, 40/4, 41/42, 43/5, 45/32, 45/54,
56/6, 75/7
ALMEIDA, Tomás Xavier Garcia de - 40/20.

40/40

ALMEIDA, l'e. Teodoro de -- 30/97
ALVARl·:NGA, Egídio ela Costa - 30/30
ÁLVARr·:o;, Joaquim de Oliveira - 29/6, 29/
26. 29/34, 29/48, 2\l/49, 30/9, 30/36,
30/38, 30/39, 30/40, 30/41
ÁLVAREs, l'c. Manuel - 30/97
ALVES, Antônio de Castro (nos Anais, Alva·
rcs) - 30/19, 30/24, 31/46
AL\'ES, D. José Lucas - 23/311
Ar.VIM, Francisco Cordeiro ela Silva Torres
- visconde de .Jcrumirim - 28/95

ALVIM, José Cesário de Faria - 77/1, 'l7 /8,
86/IO, 89/2
AMARAL, Ângelo Tomás <h - 61/1, 71/2
AMARAL, Antônio Joaquim Gomes do 74/2
AMARAL, Antônio José do - 30/67
AMARAL, José Avelino Gurgcl do - 67 /7
AMARAL, Manuel Maria do - 39/36
AMÉRICO, Pedro - V. MELO, Pedro Américo
de Figueiredo e
ANADIA, barão de - V' BRANCO, Manuel
Joaquim de Mendon~·a Castelo
ANClllETA, Pc. José de - '.!!l/7!>. 86/12.
87/3
ANDRADA, Gomes Freire de - barão de lta·
bira - 40/20, 40/23
ANDltADA, José Ricardo da Cos1;1 Ar;uiar de
- 23/134, 23/141, 23/'.!18, 23/341, 23/
379, 26/l, 26/21. 26/4'.!, 2fi/43, 26/71.
26/159, 26/165a, 26/lfiG, 27 / I07, 27/134.
28/IIG, 29/3H
ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro ele 23/37!í, 23/376, 29/12, 29/70, 30/14, !!O/
55, 31 /8, 32/2, 40/11, 40/!I'.!, 40/!M.
45/14
ANDRADE, Amâncio João Pereira de - !í2/6
ANDRADE, João Francisco Si11ueira de 88/16
ANDRADE, Joaquim Bento ele Sousa - üll/I
ANDRADE, Manuel de Carvalho Pais de 23/16!1
ANDRÉIA, Francisco José de Sousa Soares de
- barão de Caçapava - 26/71, 29/I!},
35/6, 35/2!í, 39/30, 40/20, 40/'10, 43/HI
ANGELIM, Eduardo :Francisco Nogueira·
35/6, 35/25. 15/14
ANTONF.LLI, Giacomo - 73/23, 7·1 /1
APOLÔNIA, Pe. Francisco Pereira de Santa
- Nasceu cm 1743 na freguesia de Carijós, depois Queluz, na comarca do
Rio das Mortes. Estudou nos sc111i11{1.
rios de Mariana e do Rio de .Janeiro.
Por bcnc1nc·ri•ncia de um amigo do pai,
pôde seguir para Coimbra, onde se
formou cm C:lnones cm 17W. De voha
ao Brasil, fez concurso cm 1777 para as
paróquia.s de Congonhas e Serro do
Frio. Em 1778 foi nomeado para o
cabido de Mariana, colaclll cm 1780,
chanl·rc em 17!17, e C:nra da St'. Era
homem de temperamento exaltado. Em
1819, aplicou umas bofetadas no cape·
Ião, Pc. José dos Santos ele i\zcvcdo e
Melo, ao saírem do Nro. O caso foi
a juízo e o Pe. Francisrn <le Santa
Apolônia foi c011dcnado il prisão. Veio
a ser depois provisor e vig;'lf'io gnal
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tlt• M:1ri:ma. Foi membro da segunda
junta de i;ovcrno de Minas Gerais, em
llt~!!. <' cm 1823 eleito para a Assemhléia Constituinte, na qual porém a
}l<'ditlo seu não tomou posse. Foi membro do Conselho da província e vicepresidcnte de Minas Gerais de 1826 a
1828. exercendo várias vezes a presidllnda. jubilado como chantre em
IS!!S. faleceu em Mariana em 1831. Era
homem ilustrado e deixou vários escritos sobre Geografia e História Natural (ver a respeito: Cônego R. Trindade: :1 Arquidiocese de Mariana. São
Paulo, 1929, e Francisco Morais: Estud1111tes da universidade de Coimbra nascidos no Brasil, 1949) . Intervenções:
23/248.
ARAÇAGI, barão de - V. LINs, Francisco de
Caldas
ARACATI, visconde e marquês de - V. GRAVENBURG, João Carlos Augusto de Oeynhause111
ARAGÃO, Francisco Alberto Teixeira de 28/3. 59/5
AllAcuA1A, l.º barão e visconde de - V. MAGAI.HÃFs, Domingos José Gonçalves
ARANHA, João Batista de Figueiredo Ten- '
reiro - 26/71
ARANHA, João Dias de Quadros - 41/60
ARARTPE, Tristão de Alencar - 43/113,
69/3. 69/12, 71/3, 73/9, 74/l, 74/12,
75/2, 75/5, 75/9
ARAÚJO, António Filipe de - 56/16, 57 /l
ARAÚJO, Joaquim Aurélio Barreto. Nabuco
de - 35/18, 36/43, 37/7, 43/60, 43/117,
44/9, 45/32, 53/6, 57 /3, 66/l, 88/4.
88/14
ARAÚJO, Joaquim José de - 28/52
ARALJO, José Feliciano Horta de - 67 /7
ARAÚJO.. Pe. josé de Sousa Azevedo Pizarro
e - Nasceu em 1753 no Rio de Janeiro_ Formou-se em Cânones pela universidade de Coimbra e entrou para o clero de sua cidade natal. Foi cônego da
catedral, quando se desentendeu com
o seu bispo e se retirou para Portugal,
de onde voltou em 1808 com D. João
YI. roí comendador da Ordem de Cristo, deputado da Mesa de Consciência
e Ordens, deputado à l.ª legislatura,
a cuja Assembléia presidiu. Deixou
~obre a cidade do Rio de Janeiro uma
<Jbra em 10 rnlumes: Memórias HistóYicas. J\lorreu em 1830 durante um pas·
~f:'io que fazia às margens da Lagoa
Rodrigo de Freitas (ver a respeito:
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Américo Jacobina La()()mbe: Monsenhor Pizarro. Rcvis~a Verbum, tomo
VI, fase. I, março de 1949. Rio de
Janeiro, Pontifícia Universidade Católica) . Intervenções: 26/2, 26/3, 26/4,
26/33, 26/41, 26/63, 26/67, 26/141, 26/
184, 26/196, 26/212. 27/31, 27/109,
27 /110.
ARAÚJO, José Tomás Nabuco - 44/9, 53/6,
54/2, 54/3, 54/10, 55/13, 56/6, 65/2.
66/1, 66/5
ARAÚJO, D. Manuel d·e> Monte Rodrigues
de - conde de !rajá - Nasceu em
Pernambuco, cm 1796. Ordenado sacerdote, lecionou teologia no seminário
de Olinda e conquistou a reputação de
erudito em ciências eclesiásticas. Iniciou então uma verdadeira escalada de
honrarias e distinções. Foi sagrado bispo do Rio de Janeiro, em 1839, prelado
assistente do sólio pantifício, membro
do Conselho de Sua Majestade, membro da Academia de Ciências e Artes
de Roma e do Insti~uto Histórico e
Geográfico Brasileiro, grão-dignitário
da Ordem da Rosa, comendador da
Ordem de Cristo e Grã-Cruz das Ordens de São Janmlrio e de Francisco 1,
de Nápoles. Foi deputado à 3.ª legislatura pela Província de Pernambuco
e à 6.ª. pela Província do Rio de Janeiro. Foi ele quem sagrou Pedro II
imperador do Brasil, abençoou-lhe o
casamento e batizou-lhe os filhos, e por
ele foi feito conde de !rajá. Distinguiuse pela assistência aos pobres, especialmente nas epidemias de cólera e febre
amarela. Escreveu: Compêndio de Teologia Moral - Pernambuco, 1837 (para
uso no semin;írio de Olinda) . Elementos de Direito Eclesiástico público e
particular em relação à disciplina geral
da Igreja e com a aplicação aos usos
da lgrej1L do Brasil. Rio de .Janeiro,
1857, 1858, 1859 - 3 volumes. Memória sobre o direito de primazia do soberano Pontífice romano quanto à confirmação e instituição canônica de todos os bispos. Rio de Janeiro, 1837.
Deixou ainda vários opúsculos, instruções e canas pastorais. Intervenções:
32/6, 34/42, 35/13, 35/19, 35/20, 35/21,
36/2. 36/7, 39/8, 39/45, 45/9, 45/25, 45/
27. 45/31, 45/34, 45/35, 45/36, 45/37,
45/42, 46/28, 46/31, 46/34, 47/20, 47/23,
50/11, 53/6, 66/2, 6G/6, 85/4

mões, discursos, orações fúnebres e pequenos ensaios históricos e científicos.
O Cônego Januário foi um dos expoentes da cultura do clero da época. Era
professor do seminário e orador sacro.
Suas idéias políticas foram analisadas
por Maria Helena. D'Amato R<Jcha e
Maria Luísa Niemeyer da Silva Lima,
cf. Rr~vista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, vol. 3, p. 164.
Seu projeto de reforma do ensino, considerado um plano de educarão nacional, foi reeditado pela Revista Infância
e .Jm1entude, l, 3, 1936, p. 172. Tancredo de Barros Paiva e Antônio da
Cunha Barbosa levantaram sua bibliografia que foi publicada na mesma revista, vol. l!JO, 1946, p. 130. Referências biográficas ao Cônego Januário.
ver cm: Max Flciuss: Ptiginas de História, Rio de Janeiro, 2.ª ed. 1930, p.
95; Agenor de Roure: Rev. I.!1.oG.B ..
vol. 166, p. 617; Elmano Gardim: jornalistas da !nclej1endência. Rio de Janeiro, 1958; Feijó Biuencourt: Os fundadores, Rio de Janeiro, 1938. O projeto de reforma de ensino do Cônego
Janu{trio merecia análise especial pelas
suas idéias avançadas sobre a educação feminina, sua insistência do me"
todo Lancasteriano, a introdução da
Economia Política no currículo do 2. 0
grau e a sugestão da criação do Instituto Imperial, nos moldes do Institut() de
França, que teria atribuições semelhantes
ao atuai Conselho federal de Cultura.
lntcncnçfics: 23/3Ci, 26/3, 26/5, 26/16.
2íi/19, 26/20, 21i/32, 2G/51, 2fi/fi.1, 26/77.
26/103, 26/IOi, 26/110, 2fi/111, 2G/lfi4.
26/ 165, 26/184, 27 /4, 27 /2(), 27 /43, 27 /
44, 27 /58, 27 /128, 28/108, 28/138, 2~l/!14.
29/107, 30/97, 45/2, 45/9, 45/35, 45/48.
45/51, 86fl l
BARBOSA, l'c. .José Rodrigues - Deputado,
.pelo Rio de .Janeiro na 3.ª legislatura
da Assembléia Geral. Intcrvcn~:õcs:
34/.'i3. 35/5
BARnOsA, Luís Antônio - 47/16, 58/8
BARBOSA, Manuel J•osé Teixeira - 60/ 12
BARBOSA, Paulo, 37/12, 37 /26, 37 /29
BAR11osA, D. Rodrigo Domingos Antônio
de Sousa Coutinho Teixeira de Andrnde - conde de Unhares - 27 /6!1, 86/li
BARBOSA, Rui - 26/7, 26/113, 52/11, 87/9
BARBUDA, Francisco Maria Gordilho Veloso
de - I.º barão de Pati do Alferes, vis-
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conde de Lorena e marquês de Jacare·
paguá - 34/21
l\ARBUDA, José Egídio Gordilho Veloso de visoonde de Camamu - 27/124, 28/ 135.
29/42. 29/43, 30/37
BARCA, conde da: V. AZEVEDO, Antônio de
.•.raújo de
BARRETO, Antimio Pedro de Sá - 41/25
BARRETO, Pe. Ernes~o Camilo - Na5ceu em
Cachoeiras, Prtwíncia de Mato Grosso,
em 1828. Foi professor do seminário de
Cuiabá, nomeado depois protonotário
apostblico. Foi cleputado geral pDr sua
província nas 14.ª e 15.ª legislaturas.
Faleceu cm Cuiabá em !891i. Intervenções: 69/6, 6!1/8, li9/9, 70/2, 73/1, 73/4,
73/10, 73/11. 73/16, 74/5. 86/1, 86/2,
86/14
BAR1u-:TO, Francisco Ferreira - 23/42, 29(7!1
BARRr.·ro, Francisco Pais - marquês do Rcci fc ·- 23/169. 36/17, 59/1, 59/8, 60/5.
61/5
BARRETO, .João Paulo dos Santos - -11 /60,
45/23. 4ií/53, 47 /!í
BARRETO, Joaquim Francisoo Alves Branco
Moniz - 30/36, 48/1, 48/12
UARRETO, Luís do Rego - visconde de Gcraz
de Lima - 41/51
BARROS, Pe. Francisco de Paula - Sacer·
dote do clero secular. Foi deputado pela Província do Ceará na 2.ª legislatu·
ra. Intervenções: 30/88, 30/98
BARROS, Francisoo do Rego - Lº barão,
vi~conde e conde de Boa. Vista - 40/76,
41/51, 43/6, 43/7, 43/12, 43/13, 47/3,
59/8, 60/!í
BARROS, Hipólilo da Costa - 44/1, 52/11
BARROS, Pc. José da Gosta - Nasceu cm
Aracati, na Província do Cear;\, onde
se ordenou sacerdote. Foi vigário em
Fortaleza, Casca.vel, Paca jus e Sobral;
neste cargo, foi quem batizou o escriIOr José de Alencar. Ao contrário de
seu irmão, Pedro José da Costa Barros,
tinha idéias republicanas e foi um dos
signatários da Ata de 26 de agosto de
1826. Suas idéias porém não impedi·
ram que fosse eleito deputado provincial e, na !i.ª legisla~ura, deputado à
Asscmhlé!ia Geral, po·r sua província
natal (ver a respeito: Antônio Martins
filho e Raimundo Girão: O Ceará. 3.ª
ed. Fortaleza, InstiLUto do Ceará, p.
67). Intervenções: 43/9, 43/21, 43/56.
43/58
llARROS, José Pereira de - 26f'.!5

BARROS, Lucas Antônio Monteiro de - vis·
conde de Congonhas do Campo 32/24
11ARROs, Marcos Antônio Monteiro de
30/105
BARROS, Pedro José da Costa - 23/8, 23/14,
23/22, 23/30, 23/232, 23/280, 23/299,
23/379
llARROS, Sebastião do Rego - 31/36, 39/16,
40/4
BARROSO, Gustavo Dodt - 30/75
BASTOS, Antônio Martins - 23/21
BASTOS, João Coelho - 40/81, 40/89
llAHOS, José Tavares - 45/62, 64/<i, 65/ 1,
66/1, 66/6, 77/10, 86/11
llAHOS, Luís Paulo de Araújo - 1.0 barão
e visconde de Fiais - 26/ 1, 27 /25, 27 {
38, 28/45
BATISTA, Francisco de !'aula - 50/ 10, 53/3
JlF.AUllARNArs, Eugênio de - 73/4
llEAllREl'AIRE, Teodoro Alexandre de - 50/42
llELLEGARDE, Pedro de Alcântara - 37 /13,
38/25, 54/4, 54/5
llF.LO, Luís Alves Leite de Oliveira - 46/34,
50/31
llF.MIJDF.5, Inácio Rodrigues - !í6fl6
HENED!TO XIV - 27/17, 32/3, 71/2
RF.NFTcA, .Joaquim Antônio de Andrade
56{6
BENTO XIV - 26/35, 27/19, 27/53, 27/117.
60/16, IJ0/20, 66/6
BENTO Gonçalves - V. SrLVA, Bento Gon·
çalves da
BERNARDES, Pc. Manuel
30/97
BERNETT! Cardeal - 45/21
BERRO, Bernardo - 68/1
REvu,ÁQUA, José - 56/16
BEZERRA, Antônio ela Rocha - 35/41, 67/2,

118/4

BHERING, Pe. Antônio José Ribeiro - Nasceu na Província de Minas Gerais, on·
de se ordenou sacerdote. Foi leu.te de
retórica no seminário de Mariana e
chantre da Sé da mesma diocese. Excr·
ceu vários cargos públicos cm sua pro·
víncia, como vice-diretor geral da Ins·
trução, quando redigiu várins relatc'irios
sobre o serviço, e secretário elo Gover·
no provincial. Foi eleito deputado provincial entre 1835-1837 e 1849-1853.
Foi deputado à Assembléia Geral na
3.ª legislatura, sendo reeleito para a
Cftmara dos Deputados dissolvida em
1842. Colaborou cm diversos jornais e,
cm 1833, fundou cm Mariana O Homem Social. Faleceu na mesma cidade,
em 1856 (ver a respeito: José Pedro

Xavier da Veiga: Eplw111úid1•s Mineiras, vol. 1, p. 65, Ouro Preto, l 8!J7) .
Intervenções: 34/21, 34/31, 34/32, 34/42.
34/43, 34/45, 35/5, 35/24, 3:í/28, 35/41,
35/46, 36/30, 36/37, 36/38, 36/42. 36/43,
36/44, 37/19, 37/27
BIELEFELD, Tiago Frcderigo de - 45{21
BITIENCOURT, Pc. João Inácio - füi/3
BITIEN<X>URT, Jos~ Bernardino da Cunha 69/10, 77 /3, 77 /12
B1TIENOOURT, José Ferreira da Câmara 23/85
BLACK.STONE, Willian - 26/IB!l
BoA VrsTA, !.º barão, visconde e c:indc de
- V. BARROS, francisco do Rego
BorR.ET, Renato l'cdro - 28/·17, 31/30, 50/!J
BoLIVAR, Simon - 29{93
BoM CoNSEl.llO, visconde do - \'. Fu;llEIRE
oo, José Bento da Cunha
BoM RETIRO, harão e visconde cio - \'.
FERRAZ, Luís Pedreira do CoU[()
BORGES, José ln;ício - 31 /2 !
Bos.sF.MAN, David William - 57 /!>
lloTO, Sebastião Gaspar de Almeida - 43/7:1
Bot11.ANC:ER, Luís Aleixo - 40/!JO
BoussuET, Jacques Bénignc - :'í3/9, 88/17
BovER - 39/38
URAC;A, f.ntônio Rodrigues Fernandes 36/19, 36/20
BRAGA, Manuel José da Concckão - 66/3
URANCO, Manuel Alves - 2.º visc011Hlc de
Caravelas - 34{6. 34/51, 37 /'27, 39/7,
39/8, 39/28, 39/45, 39/50, 10/4, 10/6,
40/12, 43/2. 44/4, 15/30, 46/53, 47 /5.
51/20, 60/3
BRANCO, Manuel Joaquim de Mendonça
Castelo - barão de Anadia - 55/4,
59/5
BRANDÃO, Francisco Carlos - 51/4, 56/ 1,
57 /7, 60/8
BRANT, l'edro Caldeira - conde de Iguaçu
- 41/18
BRASIL, João Gomes - 38/9
BRAsrr., Pc. Tomás Pomprn de Sousa Nasceu cm Santa Ouitéria, Província
doo Ceará, rm 1818. "onleuou-sc p:•drl'
cm Pernamlmco, onde tambi'.·m kz o
curso de Direito e onde ensinou Teologia no ~cmin;írio Episcopal. Transferiu-se para o Ccar:í. ornle f~i professor de ecografia e llistr'>ria, vig;írio
geral e diretor da· Jnstnu,ão Pública.
Foi demitido desse cargo por mas 1déiM
liberais, que lhe granjearam ali<'is a
dei~·ão para deputado :'1 Asscmh){~ia G"
ral na 6.ª e 7.ª legislaturas, scnclo no·
meado senador cm IRG·I. ;\hanclonou
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então o sacerdócio. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
do Institu~o Histórico da Bahia, d 1
Instituto Literário do Maranhão ;: do
Instituto dos Advogados de Pernambuco, além de ser membro de várias outras af,>Temiações e ateneus. Fundou o
jornal O Cearense, órgão político de
orientação liberal, colaborou cm v~rias
revistas científicas e literárias e deixou
uma longa série de publicações, sobre
geografia e estatística, referentes de modo especial à Provinda do Ceará, bem
como estudos sobre a instrução pública na mesma província. Dedicou aten.
ção especial ao estudo das secas do
Cearà e da conservação das ma~as e
arboricultura, como meio de prevenir
as secas. Deixou um compêndio cle1~entar de ?eografia geral e espec1;i 1 do Brasil, texto clássico adotado
no Colégio Pedro II (ver a respeito:
Sacramento Blake, vol. 7.0 , pág. 29429!í) . Seu filho, do mesmo nome, continuou os estudos geográficos do pai.
Faleceu em Fortaleza, em 1877. O
deputado Araújo Lima, marquês de
Olinda, elogia seu compêndio de geografia, na Assembléia Geral (ver: Anais
do Parlamento Brasileiro, Cfimara dos
Deputados, 1853 - vol. III, p. 363).
Intervenções: 46/1, 46/8, 46/18, 46/
28, 46/29, 46/35, 46/39, 46/41, 46/45,
46/51. 47 /27, 48/13, 48/20, 53/6, 56/16
HRAsILEIRA, Isabel Maria de Alcfmtara
35/l
BRITO, Antero José I 1crreira de - barão de
Tramanda{ - 29/19, 32/38
llRITO, Antônio Elisário de Miranda e 40("17
BRITO, Ciro Cindido Martins de - 51/1
BRITO, Francisco Xavier Pereira de - 30/42
BRITO, Joaquim Marcelino de - 40/76,
46/39, 47/5, 50/45
Barro, D. Tomás de Noronha e - !í.º conde dos Arcos - 28/35, 39/35, 40/1
BROTERO, José Maria de Avdar - 30/46,
30/67
llROWN, Gus~avo Henrique - 50/42
llUléNO, José Antônio Pimenta
31 /21,
45/1, 60/6
Buu1fü:s, João Soares - 39/24
BURGOS, José I'élix Pereira - 35/7
BllRLAMÁQIH, l'olidoro César - 66/1, 66/2
BRUNSWTCK, Casemiro de Araújo - 57 / I.
57 /-1, 57 /5, 58/2, 59/4, 59/9, 61 /G
llRusc11v.Tn. Luigi - 73/23
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CABO FRIO, visconde de - V. MOREIRA, Luís
da Cunha
CABRAL, Monsenhor Inácio Marcondes de
Oliveira - 56/16, 58/3, 58/10, 59/6,
59/9
CABRAL, Alfredo do Vale - 86/15
CAÇAPAVA, barão de - V. ANDRÉIA, Francisco José de Sousa Soares
CACEQUI, barão de - V. MACIEL, Francisco
Antunes
CACHOEIRA, 1.0 visconde de - V. MELO,
Luís José de Carvalho e
CAETÉ, visconde de - V. VASCONCELOS, José
Teixeira da Fonseca
CAIRU, barão de - V. LISBOA, Bento da
Silva
CAIRU, visconde de - V. LISBOA, José da
Silva
CALDAS, Pe. José Antônio - Nasceu na Vila das Alagoas, a 8 de outubro de 1787.
Cursou o seminário de Olinda. Ordenado sacerdote em 1810, no Rio de Janeiro, residiu por algum tempo na Corte, pleiteando sua nomeação para a
paróquia de Santa Rita do Rio Preto,
em Pernambuco, enquanto ajudava nos
ministérios sacerdotais na paróquia de
de S. João de Itaboraí, na Provinda do
Rio de Janeiro. Nomeado para Santa
Rha, desistiu de tomar posse, sem mesmo conhecer a freguesia a que fora
destinado. Consta dos autos do concurso que "habitava com mulher'', da qual
teve um filho, José Maciel de Sousa
Caldas. Foi o que lhe valeu um embargo da Mesa de Consciência e Ordens para receber o hábito da Ordem
de Cristo que lhe fora outorgado por
D. João VI. Candida~a-se depois ao
cargo de vigário na igrcja-matri-1 de
Maceió. A nomeação firmada já por
D. Pedro 1, em 1823, não interesJará
mais ao Pe. Caldas, eleito membro da
Assembléia Geral Constituinte. Como
deputado constituinte apresenta proje·
to proibindo a entrada de noviÇ'Os em
todos os conventos de um e outro sexo
Dissolvida a Assembléia Constituinte:
envolve-se na revolução de 1824, que
pretendia funda.r a Confederação do
Equador. Veio preso para a Corte, onde ficou encarcerado na Fortaleza de
Santa Cruz. Condenado à prisão perpétua., consegue evadir-se, ao que parece com ajuda da· maçonaria. de uma

de cujas lojas era membro, com o nome de Codros II. Fugiu para o sul,
de onde passa a Buenos Ai~e~. A~i forma-se em Direito, exerce mm1stérios sacerdotais, como vigário de Cerro Largo
sob as ordens do caudilho D. Juan
Antônio Lavalleja; vem a ser capelão
do exército argentino. Participou ati·
vamente da Revolução Farroupilha,
sendo amigo pessoal de Bento Gonçalves. Beneficiado pela anistia, volta ao
Rio Grande do Sul em 1833, mas só
em 1839 en~rará em pleno gozo dos
direitos de cidadão brasileiro. De volta
~ Corte, parece ter tido certo env )l ii
mento com os liberais da revolução de
1842. Apesar disto, consegue ser nomeado para pároco de S. João de Ita·
boraí, importante município fluminense, onde cm 1849 é encarregado de saudar o imperador, em visita à localidade,
Veio a ser depois condecorado mm a
Ordem de Cristo, no grau !le cavaleiro
e mais tarde, nomeado pároco da matriz de São José na Corte. Em 1848
pleiteou a nomeação para ciJ11ego da
Capela Imperial. Morreu obsrnramente em Niterói, em 1858, na casa de um
Dr. Mata, casado aliás com uma filha
do Pe. Caldas: "seu corpo [ ... ] foi
conduzido à noite para o cemitério, em
um velho catre, carregado por pretos
escravos, sem acompanhamento" (ver a
respeito: Raul Lima: "A vida desconhecida do revolucionário alagoano Pe.
Caldas." Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil, vol. 312 - julho - setembro de 1976) . Não confundi-lo com o cronista baiano do mesmo
nome, mo·r~o em fins do século XVIII.
Intervenções: 23/42, 23/45, 23/47, 23/58,

23/61, 23/141, 23/339, 23/352

GALDERÓN, Pedro de Cebal!os

-

37/21, 39/37

Cortés

CALLEPI, D. Lourenzo - 27/98, 29/61, 30/

77, 30/87

CAU)GERA, João Batista - 54/7
CALÓGERAs, João Pandiá - 54/7
CALVINO, Jean - 23/334
CAMAMU, visconde de - V. BARllUDA, José
Egídio Gordilho Veloso de
CÂMARA, Joaquim Matoso Duque Estrada

- 86/4

CÂMARA, Fr. Manuel Arruda - V. }ESus,
Manuel do Coração de - 67 /4
C.AMARGO, Vicente Tomás Pires de Figueiredo - 38/7

CAMPO GRANDE, barão de - V. CAMPOS,
Francisco Gomes de
CAMPOS, Antônio Ribeiro de - 23/268
CAMPOS, Bernardino de - 23/98
CAMPOS, Carlos Carneiro de - 3.0 visconde
de Caravelas - 38/86, 41(18, 41/43, 41/

93, 41/100, 43/2, 43/9, 43/147, 50/40

CAMPOS, Joaquim Pinto de - Nasceu em
Pajeú das Flores, cm 1819. Falereu cm
Lisboa, em 1887. Ordenado no seminá·
rio de Olinda, dedicou-se ao magistério
no ginásio pernambucano. Ingressou na
política desde a mocidade, nas fileiras
do partido conservador, que lhe garan·
tiu a eleição para cinco legislaturas na
Assembléia Geral. Combateu a Revolução Praieira. Combateu o casamento
ci~il. Apoiou o projeto Rio Branco e
bateu-se pela libertação dos nascituros,
redigindo o parecer sobre o projeto
transformado na lei do Ventre Livre,
de 1871. Tomou uma atitude um tanw dúbia na questão religiosa, queren·
do servir ao partido. Aceitou uma niis·
;ão oficiosa no Vaticano, para defender
o ponto de vista do Governo, criando
embaraço aos bispos processados. M~s
não conseguiu alcançar a meta ambicionada como político, o Senado, ape·
sar de figurar v;lrias vezes na lista triplice. Pelo que se deduz do "Diário"
do imperador, publicado no Anuário
do Museu Imperial, D. Pedro II, apesar das fervorosas demonstrações de
apreço do sacerdote político, não o estimava profundamente. Era muito rc·
!acionado nos meios literários brasileiros e portugueses, sendo membro cor.
respondente de vários institutos e academias. Vê-se pela correspondência que
Alexandre Herculano tinha-lhe bas~an
ce apre~:o. Era prelado doméstico de
Sua Santidade e comendador da Ordem
de Malta (V. Solidúnio Leite: Uma
figura do Império. Rio de Janeiro,
J. Leite, 1925) .
É autor de extensa olira litcr:íria;
além de numerosos sermões e discursos,
impressos em avulso e '~ª. imp:cnsa, cs·
creveu: - Casamento Czvzl. Rio de Ja·
neiro, 18!í8. - Miscelâneas Religiosas.
Rio de Janeiro, J8!í9. - Nov'.is Miscelâneas Religiosas. Rio de .Janeiro, 185~.
_ Os Anarcliistas e a Civiliwção. Rio
de Janeiro, 1860. (Resposta a um p~n
fleto contra a monarquia) - l'o/êm1ca
Religiosa. [Debate parlamentar com
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provincial de 1867-68, 1870-71 e 1876-77.
Deputado geral de 1873 a 1876 e de
1886 o 1889. Era conservador e admirador ardente de Joãio Alfredo. Em 1889,
discursou contra a ascensão de Ouro
Preto e terminou o discurso com um
estrondoso "Viva a República". Em
suas Reminiscências (Amparo, 1894)
mostra-se decepcionado com a República_ Foi também colaborador de vários
jornais conservadores na província e na
Corte (ver a respeito: Tavares de Lyra: Rio Grande do Norte - no Dicio-

nário hist-órico, geogrdfico e etnografico

do Brasil - 2.º vol. Rio, 1822. p. 645)_
Intervenções: 71/1, 73/l, 73/5, 74/3,
74/4, 74/5, 74/10, 74/12, 75/2, 75/3,
75/4, 75/5, 75/7, 75/8, 75/10, 87 /3, 88/
7. 88/11, 88/12, 88/13, 88/18, 89/l,
89/2
CARVALHO, João Vieira de - 1.0 barão, conde e marquês de Lajes - 23/346, 26/
152, 26/170, 27/7, 28/53, 39/16, 40/4,
40/14
CARVALHO, Joaquim Gomes de - 43/24,
4~/50, 43/60, 43/82, 43/89, 43/91, 43/lll
CARVALHO, José da Costa - visconde e marquês de Monte Alegre - 29/17, 30/1,
34/36, 35/44, 48/22. 52/1, 75/7
CARVALHO, José dos Reis - 60/7
CARVALHO, José Pedro Dias de - 52/4,
52/29
CARVALHO, D. Lino Deodato Rodrigues de
- 87 /3, 88/14, 88/16
CARVALHO, Manuel Gomes de - 75/10
CARVALHO, Manuel Maria de - 86/2
G\RVALHO, Nuno Nery de - 40/64
CASTELO BRANCO, D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas - 36/35
CAsTRO, Amfrico de - 75/10
CASTRO, Augusto Olímpio Gomes de
74/9, 88/5
CASTRO, Francisco Bibiano de - 38/7
CAS'lllO, Pe. Inácio Pinto de Almeida
Na 0 cido cm Natal. Era. padre diocesano, vig:\rio de Jaboatão. Era irmão
do Pc. Miguel Joaquim de Almeida e
Castro, padre Miguelinho, vítima da
revolução de 1817. Foi deputado às
Cortes de Lisbe>a e à l.ª legislatura brasºleira, durante a qual morreu, ainda
cm 1826 (ver a seu respeito: Nelson de
Sena: "Participação dos deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa". Uuro do
Cmtenário da Ctimara dos De/miados.
Rio de .Janeiro, 1926, vol. 1) . Intcrven1;ü< s: 26/27, 26/110

CASTRO, José dos Humildes - 43/26
CASTRO, Leandro Rebelo Peixoto e - 64/5
CARTRO, Olegário Herculano de Aquino e
- 67{7
CATUAMA, barão de - V. AGUIAR, João José
Ferreira de
CAVALCANTI, Manuel Ribeiro Bessa de Almeida - Na~ural da Província do Ceará, foi pároco de Meccjana e de S.
GonçaLo da Serra dos Cocos, na sua
província natal. Foi eleito deputado
para a Assembléia Constituinte cm 1823,
mas só tomou posse a 24 de setembro.
Não participou dos debates parlamen·
tares, nem foi mais reeleito para a C;imara.
CAVAl.CANTI, Amaro Carneiro Ilczcna 64/4, 67/2
CAVALCANTI, D . .Joaquim Arcovcrde ele AI·
buquerque - cardeal Arcovcrde
26/34
CAVALCANTI, Pedro Uchôa - 43/12
CAVALCANTI, visconde de - V. Al.BUQUF.RQUE, Diogo Velho Cavalcanti de
CAXIAS, duque de - V. SILVA, Luís Alves
de Lima e
CERQUEIRA, João Batista - 45/!íl, 88/l!i
CERQUEIRA, Francisw Janu;\rio da Gaim
71/5
CESIMBRA, João Gon~alves - 31 /45
CHACÓN, TraJano Alípio Holanda - 40(2'l
CHAGAS, Fr. José Álvares Dias das - 2'! j7'J
CltAGUINllAS - 32/2
CHAl'Uis, Pedro - 29/26
CllATEAUllRIAND, François René - visconde
de Chatcaubriand - 45/53, 4!\/!\4, 46/39
CHAVES, Pc. Anttinio Gonralves - 48/20
CHAVES, Peclno Rodrigues h~rnandes - barão de Quaraim - 41/49, 41/56, 48/12,
48/14, 48/15, 48/17, 48/18
CHICHORRO, Manuel da Cunha Azcredo Coutinho de Sousa - 28/21, 2H/122, 28/152,
29/57, 29/ 105, 50/45
CHERNOVIZ, Pedro Luís Napoleão - 55/10
C1MllRES, barão de - V. FrnRF.tRA, Domingos Malaquias de Aguiar Pires
CINTRA, D. Sebastião Leme da Silvdra
cardeal Leme - 26/34
Ct.ÉMF.NT, Jacques - 45/51, 45/54
CLEMENTE XIV - 73/16
CLIEU, Gabriel Mathicu de - (;nos Anais,
Desdicux) - 86/11
Goc11RANE, Thomas - marqui·s do Maranhão - 23/250, 23/298, 2'.1/327, 23/364,
27/42, 30/73, 37/11, 41/!\3
CoE1.no, Francisco Ramiro de Assis - '.lr1(lf1,
35/36. 35/37. 39/28, 39/!íl, 10/1. •10/25,
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40/28, 40/30, 40/37, 40/47, 40/60, 41/25.
41/26, 41/27, 43/40, 43/60
CoEwo, .Jerônimo Francisco - 40/55, 41/27,
41/36, 41/37, 41/52, 41/58, 43/15, 44/4.
45/39
CoE1.110, .José Joaquim - barão de Vitória
- 13/59, 43/64, 50/8, 50/26
COF:LHo, Manuel Inácio de Andrade Souto
Maiior Pinto - marquês de Itanhaém
33/13, 34/7, 34/10, 40/20
CoELHo, D. Romualdo de Sousa - 35/25,
60/1
CoMENrus, João Amos - 36/24
CoMTE, Augusto - 26/161
CONCEIÇÃO, conde de - V. Viçoso, Antônio
Ferreira
CoNGONHAs oo CAMPO, visconde de - V.
BARROS, Lucas Antônio Monteiro de
CoNsTANT, Benjamim - V. MAGALHÃES, Ben·
jamim Constan~ Botelho de
CoNSTANT, Benjamin - 23/3, 23/92, 26/105,
26/138, 29/37, 31/17, 42/7, 69/2. 75/7
CONSTANTINO - 73/16
CORDEIRO, Pc. João Barbosa - Nasceu na
cidade de Goiana., Província de Pernam.
buco, em 1792. Ordenou-se sacerdote
e, por complicações políticas devidas
à sua participação na revoluçã.o de 1817,
transferiu-se para a Província de S. Pe·
dro do Sul, onde foi vigário na freguesia de Porto Alegre. Foi preso a seguir,
quando tentava refugiar-se na Paraíba.
Enviado à Bahia, aí fioou detido até o
perdão concedido cm 1821. Foi um dos
padres que mais sofreram nas lutas pela Indcpcmlência. Participou na revolução de 1824, sendo outra vez preso.
Conseguiu evadir-se sob disfarce, internou-se nos sertões de Pernambuco, on·
de, sempre obrigado a disfarçar sua
condição sacerdotal, dedicou-se ao magist{,rio e foi oonstrangido a casar-se
numa cilada que lhe preparnram. Be·
ncficiado pela anistia sofreu ainda no·
vas prisões e acusaç&es, as quais contudo não impediram que se elegesse deputado à Assembléia Geral do Império,
1834, para a 3.ª legislat•ura. Fora com
efeito um dos fundadores e presidente
da sociedade anti-restauradora, contrária it volta de D. Pedro I, instalada
em Goiana, em 1833. Obteve, cm seguida, a nomea~ão para vigário da freguesia da Granja, no Cear;\, onde se
dedicou às atividades pastorais até
18'18. Transferi u-sc dali para a freguesia de N. Senhora dos Prazeres, cm Ma-
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ceió, onde veto a falecer em 1864.
Desenvolveu intensa atividade jornalística, fundando sucessivamente quatro
periódicos de cunho acentuadamente
político: A Bússola da Liberdade, Chora-Menino, O Artilheiro, em Pernambuco, entre os anos de 1834 e 1848; O
Propugnador Católico, cm Maceió, em
1852. Publicou vários escritos de ocasião, panfletos reivindicatórios e ensaios
poéticos, entre os quais a Homenagem
f1oética a Sua Santidade, o muito liberal e magnânimo Pio IX. Deixou
também uma Arte de falar e de escrever, ou Tratado de Retórica Geral (ver
a respeito: Sacramento Blake. op. cit.
vol. 3,0 , p. 357) . Intervenções: 34/9,
34/20, 34/33, 34/49, 35/5, 35/9, 35/ll,
35/15, 35/17, 35/20
CoRRF.IA, Ângelo Custôdio - 40/57, 40/85,
43/70
CoRREIA, João Antunes 39/47, 40/22,
40/30, 40/34, 40/54, 40/62, 40/72. 40/78,
40/82, 41/12, 41/55, 43/13, 43/26, 43/51,
43/63, 43/74, 43/90, 43/101, 43/102,
43/110
CoRREIA, José Honôrlo - 66/3
CORREIA, Manuel Eufrásio - 73/17, 85/3,
87/I, 87/6, 87/10
CORREIA, Manuel Francisco - 73/4, 73/6,
73/7, 73/23
CoSTA, D. Antônio de Macedo - 30/51,
31/21, 46/8, 50/33, 50/37, 51/2, 73/16,
73/23, 74/4, 74/12, 86/2. 87/6, 89/2
COSTA, Astrogilclo Pereira da - barão de
Accguá - 29/ 19, 29)79
CosTA, Hipólito da - 44/1
COSTA, Inácio Joaquim da - Foi deputado
por Alagoas na Assembléia Geral, para
a 2.ª legislatura, como suplente, e para a 3.ª legislatura.
CosTA, .João Maria ela - 27 /136, 30/18
CosTA, João Sevcriano Maciel da - marqu(~s de Queluz - 23/271, 23/307, 27/6,
28/38, 28/53, 28/73, 28/74, 29/51, 41/26
GoSTA, Joaquim Frandsoo da - 73/19
COSTA, José de Resende - 23/354, 26/19,
'2.8/97
COSTA, Luís Cl<íudio da - 75/7
CoSTA, Pe. Ma11ucl Rodrigues da - Nasceu
cm S. João d'El-Rci em 1754. Sacerdote do clero secular, foi cônego da capela Real, sc'icio do InstituLo Histórico
e Geográfico Brasileiro e cavaleiro da
Ordem cio Cruzeiro e da Ordem de
Cristo. F.ntretanto, na sua juwntude
saccnlot-al, envolvera-se na Inconfidên·

eia Mineira, da qual Eora um dos padres conspiradores. Deportado para Lisboa em 1792, ficou preso duranle dez
anos. De volta ao Brasil, fundou uma
fábrica de tecidos e desenvolveu o cultivo de vinhas e oliveiras. Foi deputado à Assembléia Constituinte. Eleito
também para a l.ª legislatura, cm 1826,
não aceitou o mandato, alegando questões ele saúde. OOntudo ainda viveria
mais 14 anos, vindo a falecer em Barbacena cm 1840. Além de um opúsculo
sobre D. Pedro I e de uma Oração de
ação de graças pelo nascimento de
D. Pedro II, escreveu várias Memórias
e Relatórios sobre a cataquese dos índios, a melhoria das estradas e da navegação fluvial para o desbravamento
do s,·não mineiro (ver a respciLO: Sacramento Blakc, of1. cit., vol. 6 p.
188) . Intervenções: 23/42, 23/334, 23/
335, 23/336, 23/338, 23/369, 23/370
CosrA, Pai Manuel da - 56/2
CosTELO, Antônio F. - 30/17
CoTECll'E, barão de - V. \VANDERLEY, João
MauríciJO
Cous1N, Victor - 45/54, 59/5
CoüTINHo, Aureliano de Sousa e Oliveira visconde de Scpctiba - 30/3'1, 32/27,
3·í,17, 31/40, 35/10, 41/28, 41/45, 41/48,
44/8, 15/7
CouTINMO, Francisco Afonso Maurício de
Sousa - marquês de Maceió - 27/69,

28/!;3

CoUTINllO, Francisco de Sousa - 29/99
Cnun!':IIO, D. José Caetano da Silva
Nasceu cm Caldas da Rainha, Portugal,
a 13 de fevereiro de 1786 e faleceu no
Rio de Janeiro a 27 de janeiro de 1833.
Formado em Direilo Canônico, che)iOU
ao Rio cm 1808, com a Família Real.
Foi o 8.0 bispo da diocese do Rio de
Janeiro. membro da Assembléia Const·illlintc e s~u primeiro presidente. Foi
també:rn senador por São Paulo, cm
1826. facrcvcu um Catecismo da Doutrina Cri.Hã, uma Memória histórica da
invasão dos franceses em Portugal; redigiu os Fstalutos da Capela Real, depois imperial, da Corte, bem como o
Hrgimrnlo fnff"rno do Senado brasileiro. Deixou mais de uma dezena de
Carias Pastorais sobre assuntos disciplinares da diocese. Intervcnc;õcs: 23/3,
'2311'.!, 2'.1/116, 23/176, 23/333, 23/3'11,
2:1;:r,,1, 2J/365, 27/19, 29/54, 30/107

Co1rmrno, D. jos(· .Joaqui111 da Cunha de
Azcrcdo - 2:1.'263, 30/97, ·13j:1\J, ·15/26.
46/6, 51/10
CoUTINIIO, José Lino - 26/30, 26/66, 26/67,
26/75, 26/111. 26/121. 26/127, 26/15·1.
26/ 178, 26/ 180, 26/ 183, 2fi/181, 26/ 185,
26/194, 26/1!15, 26/206, 27/1, 27/2, 27/
10, 27/16, 27/17. 27/19, 27/30, 27/85,
28/28. 28/57. 28/72, 28/73. 28/H, 28fí5,
'.!.8/7i. ~8/82, 28/86, 28/116, 2H/121,
28/ 1•12, 28/l!íO, 29/6, 29/9, 29/35, 29/40,
29/53, 29/61, 29/72, 29/95, 29/lUO, 29/
IIO, 30/25, 30/30, 30/42, 30j-16, 30/54,
30/58, 30/63, 31/3, 31/5
CouTO, João Lopes da Síh-a - 43 /Cl3. .J1 /i
CouTo, Manuel Magalhães do - 75/7
CouTo, :\fanuel Soares de - 35/7
CowPER, Henry All)iUStus - 5fi/ 1
CRAVOÉ, Pedro Akxandre - 28/í5
CROMWELL, Oliver - 26/24
CRUZflRO, visconde <lo - V. TEIXEIR'\, Jerôn imn José Jr.
CUNHi\, Ambrósio Leitão da - harão de Mamoré - 64/7, 86/'t. 86/ll, 86/15, 87 /4,
87/9, 88/5
CUNil•I, !\nttmio Augusto Pereira da 23/16, 23/IOS, 23/MI, 23/143, !13/173
CUNHA, Antônio Gonçalves Barbosa da
59/6
CuNnA, Balbino Cfindido da - 73/14
CUNHA, Caetano José da - 35/33
CUNHA, Cftndit!o Torres da - 73113
CUNHA, João ln;\ cio da - barão e' visconrlc
ele Alc:intara 27 /95, 29/19, 30/4,
30/13, 30/78
CUNHA, João R-0drigucs da - •15/54
CuN!lA, .Joaquim Manuel Carneiro da 23/1]7, 23/120, 23/141, 2'.l/157, 211/16(),
23/209, 23/210, 23/211, 23/243, 23/217,
23/256, 23/260, 23/330, 23/346, 23/347,
23/379, 30/19, 31/19, 39/11, 39/44. 39/
47, 40/29, 40/30, 40/67, 40/76, ,IO •H7,
40/94, 41/2. 41/3, 41/4. 41/18, 41/29,
·11/30, 41/38, 41/48, 41/49, 43/5, 13/14,
43/22, 43/90, 13/99, 43/108, 4'.l/116, 44/
6, 52/13, 71/12, 75/6, 87/16
CUNHA, Joaquim Vieira da - 46/33
CUNCFACTO, Fabius - 69/3
CUSTÓDIO, Luís José Dias - 36/37

D
D' Al.f'..\1'.BrRT

-

V.

AtEMHERT

DM.TRO, Cônego João Batista ele Carvalho
- 37f13
DAMASCENO, Antônio João - 32/37, 38/7
DAMÁSIO, l'r. Jcsé de São Bento - 41/33
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rcnço e rnvalciro da Ordem úa Rosa e
da de Cristo. Foi político exaltado pelo partido liberal e chegou a escrever
uma comédia contra o cúnegc Januário
da Cunha Barbosa e o partido conservador.
Deputado na 4.ª legislatura geral e
cm várias legislaturas provinciais. Exerceu o magistério como lente de la·
tim na Vila de Vitória. Cultivou a
poesia e escreveu: - DesagratlfJ 01t .fri.tificação Política - Rio <le Janeiro,
1822. - Elementos de Gmmdtica Filo·
"ífiw Latina - Rio de Janeiro, 1828.
- Ornção Sagradtt - Rio de Ja.iiciro,
1830. Oração Eucarística - Rio de Ja11ciro, 1840. Acta de 27-10-1828 <lo Colég"io Eleitoral ela Vila de Vitória Vitória, 182!!. Derrota de iwut Viagem
Feita Para o Rio de .fcmeiro, cm 1871.
Ode a seus bons patrícios e amigos por
ocasião de sua chegada i1 cidade de
Vitória cm 1850.
ltuARTE, Viriato Bandeira - 54/13, 58/8,
66/3
DUMONT, Luís Vítor Adriano - 29/103
OOPANLOUI', Félix
Antoine Phillibert
IH/!i

E
f<:JNsn.1N, Albert - 43/25
fü.10T, Cornwallis - 43/16
Eu, conde d' - V. ORLÉANS, Luís Filipe
Maria Fernando Gastão de
F.YZM;11mRF, D. Inácio - 60/9

F
Domenico - 45/~l
Pe. Joaquim Francisco de - Natural
da cidaclc de Goiana, Província de Per·
namlmco, onde nasceu em 1810. Bacharelou-se cm ciências jurídicas e sociais cm 1836 e doutorou-se cm 1840,
na faculdade de Olinda. Durante 30
anos lecionou Teologia Dogmá~ica no
Semi11;ír~:> de Olinda. Foi Cônego honrm\rio da Capela Imperial e deão da
catedral ele Olinda. Veio a ser vig-.írio
capitular e duas vezes governador do
hbpado de Pernambuco. Foi vicc-dirc·
tor do ginásio pernambucano e membro do Conselho Diretor da Instrução
l'úhlka cm sua província natal. Éntranrlo na política, representou Pcrnam-

l•111<111uN1, Scipi~ne
l'r-11111,

buco na Q'1mara dos Deputados durante a 7.ª e 13.ª lq,rislaturas. Divergiu
de D. Vital na Juta contra as irmandades maçônicas e rebelou-se contra seu
bispo, sendo por ele suspenso de orclcns. F'oi dos mais temíveis adversários
dos bispos processados, D. Vital e D.
Maccdn Costa e criou sérios problemas
no processo comra eles movido. l'alcccu cm Olinda, no ano de IB!H. Além
das teses de doutoramento (18·10) , escreveu - Carta Pastc>ml do Vigário Ca/1itular da Diocese de Oli11lla A mmcianrlo o jubileu Co11adido Pelo Sumo
Pontlfice Pio IX Pela Encíclica de li
de Dezembro de 186.f: Carias Sobre a
ComjHmhia de ]e.ms, Dirigidas aos 111:·
verendlssimos Padres do Colégio de São
Francisco Xavier c/11 Cid11tlc do nccifc.
Recife, 1873: Teologia Dogmâtica, Discurso na Abertura 1: Instalaçüo do Scminârio Ejiiscopal de Olinda. l\lacciéi,
186'1. (Ver a respeito: Frei Félix rlc
Olívola: Um grtmdc brasileiro. '.!.ª cdi·
<;fU'.), Recife, 19:l0, p. 12'.í e Blakt· Sacramento: 0J1.cit. vol. IV, p. J:H).
'FEIJÓ, Pc. Diogo Antônio - Nasc:cu na cidade de Sfio Paulo, cm 1784. Não conheceu seus pais, abandonado apenas
reoém-nascido it pt>rta da casa de piedosa senhora q uc o criou e o encaminhou para os estudos eclesiásticos_ Ordenou-se sacerdote cm 1807, sem 111mca ter frcqíicntado um seminário. Começou a dedicar-se ao ensino do latim,
da retórica e da filosofia, chegando
mesmo a redigir um texto sobre Noções gerais de Filosofia, no c11ial se encontra talvez a primeira rcfrri:ncia feita
no Brasil ao filósofo alemão Emmanuel
Kant, que morrera pnucos anos antes,
cm 1804. Esta obra do Pe. F'cijó só foi
publicada cm 1912 e reeditada soh o
~ítulo <lc Cadernos tli: Filosofia, com
introdução e notas de Prof. Miguel
Reale, São Paulo, Instilllto füasilciro
de Filosofia, 1967. C.cdo porém se interessou pela política, sendo eleito
deputado i1s Cortes Portuguesas. onde
defendeu oom vigor os direitos do
Brasil. De volta ao Brasil, foi eleito
deputado it !.ª e 2.ª legislaturas, cm
18~6, 11uando, cm vnlo cm separado a
um parecer da Comissão de Negócios
Eclesiásticos, defende a abolirão do celibato cclcsi<íslico. Em 1831, (; nomeado
ministro da Justiça, sufocanrlo com
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"nerp;ia movimentos restauradores. Entra assim em luta contra os Andradas
e abandona o Ministério da Justiça, ante
a n.'Cusa do Senado de aprovar a suspensão de José Bonifácio da tutoria do
jovem imperador, D. Pedro li. Logo
depois é eleito senador pela Província
do Rio de Janeiro e, em 1835, regente
único do Império. Revelou sempre
grande susceptibilidade contra as interven~ões de Roma na Igreja brasiliense.
Reagiu sempre oom rudeza às resistências que, a seu governo autoritário, opunha o Poder Legislativo. Acaba se incompatibilizando com este e, lançando
um Manifesto aos brasileiros, renuncia
à Regência em 1837. Já em 1842, envolve-se na Revolução de Sorocaba, é
preso e enviado para a Província do
Espírito Santo. Recuperando a liberdade, após alguns meses de prisão, volta a São Paulo, alquebrado e pobre.
Beneficiado com uma pensão anual de
4 contos de réis, morre pouoo depois,
em São Paulo, cm novembro de 1843.
Teria sido eleito bispo de Mariana, em
1838, nomeação que rejeirou, conjetu- ,
rando a não aprovação da Santa
Sé, devido à sua posição relativa
ao celibato do clero. Além da
publicação de seus Discursils e de
seus debates sobre o celih.tto, cola·
borou nos jornais de São Paulo, O Jus·
ticeiro e O Paulistano. Díogo Antônio
Feijó, criança enjeitada que chegou à
mais alta investidura do Império, oonscrvou sempre um temperamento marcado por ressentimento agressivo. Notese que ao se envolver na política abandonou completamente o exercício dos
ministérios sacerdotais. Entretanto, de·
pois de abandonar as lutas da Regência
e recolher-se à sua chácara da Agua
Rasa, na cidade de São Paulo, Feij0
dizia missa aos domingos e explicava
o Evangelho ás crianças e escravos. Foi
quando, convidado pelo Governo a cuidar da bulas de sua confirmação para
o bispado de Mariana, publicou, no
Observador Paulistano, de 18 de julho
de 1838 uma declaração, na qual, de·
pois de renunciar definitivamente ao
bispado, reafirma sua fidelidade à Igreja e se retrata dos escândalos que cau·
~ra com seus escritos sobre "diferentes
pontos de disciplina eclesiástica". (Ver
a respeito: Otávio Tarqüinio de Sou·

306

sa: Diogo Antônio Feijó. Em História
dos Fundadores do Império do Brasil,
vol. VII, p. 298) . Feijó morreu em
São Paulo, no dia 10-11-1843, confor~ado com os sacramentos da Igreja.
Intervenções: 23/99, 26/87, 26/95, 26/
141, 26/143, 27 /4, 27/8, 27 /9, 27 /10,
27/18, 27/19, 27/20, 27/26, 27/29, 27/34.
27/36, 27/44, 27/52. 27/53, 27/54, 27/55,
27 /57, 27/64, 27/66, 27/67, 27/75, 27 /98,
27/117. 27/119, 27/121, 27/128, 27/130,
27/132, 27/133, 27/134, 27/137, 27/138,
28/18, 28/21, 28/25, 28/26, 28/27, 28/39,
28/41, 28/48, 28/51, 28/62, 28/68, 28/70,
28/72. 28/79, 28/80, 28/89, 28/91, 28/93,
28/94, 28/101, 28/104, 28/105, 28/109,
28/112, 28/114, 28/117, 28/119, 28/120.
28/121, 28/125, 28/127. 28/132. 28/140,
28/143, 28/147, 28/157, 28/158, 29/20,
29/29. 29/30, 29/31, 29/33, 29/48, 29/53,
29/54, 29/56, 29/58, 29/59, 29/64, 29/65,
29/77, 29/80, 29/81, 29/82, 29/83, 29/85,
29/86, 29/88, 29/90, 29/92, 29/94, 29/95,
29/96, 29/104, 29/105, 29/107, 30/7.
30/23, 30/24, 30/29, 30/30, 30/35, 30/36,
30/39, 30/48, 30/54, 30/56, 30/57, 30/58,
30/78, 30(83, 30/84, 30/97, 31/9, 31/IO,
31/14, 31/17, 31/21, 31/24, 31/29, 31/33,
31(34, 31/45, 31/46, 32/1, 32/2, 32/4.
32/5, 32/9, 32/14, 32/20, 32/26, 33/7,
33(13, 34(6, 34/14, 34/36, 35/30, !15/44,
36(2, 36fll, 36/24, 36(30, 36/42, 37 /
2, 37/11. 37/12, 37/18, 37/21. 37/32,
38/7. 38/8, 39/1, 39/7, 39/8, 39/24,
39(39, 40/43, 43/10. 43/18, 45(13, 45/17,
52/l, 61/8
FEITOSA, Antônio Vicente do Nascimento 65/l
FÉLIX, l'e. Celcstin Joseph S.J. - 71/8
}'tNELON, François de Salignac de la Mothe
- 27/38, 53/9, 71/8, 85/4
FERD!NANDO II - 59/3
FERNANDO l - 26/199
FERNANDO VII - 28/9
FERRAZ, Ângelo Moniz da Silva - barão de
Uruguaiana - 43(50, 43/53, 43/70, 45/
l, 45/3, 45/32, 45/48, 45/51, 45/52,
46/ll, 46/16, 46/21, 46/23, 46/24, 46/31,
46/40, 47/17, 48/5, 48/22, 54/2, 54/10,
54/12, 55/12. 59/5, 60/3, 60/4, 60/5
FERRAZ, Luís Pedreira de Couto - barão e
visconde do Bom Retiro - 57/10, 71/8,
75/7
FERREIRA, Antônio Pedro da Costa - barão
de Pindaré - 32/3, 32/17, 34/6, 34/21,
39/39

FERREIRA, Domingos Malaquias de Aguiar
Pires - I.0 barãie> de Cimbres - 26/51,
26/210, 28/88, 28/145, 29/88, 29/107,
2!J/108, 30/97
FERREIRA, Francisco Xavier - 27 /7, 29/8
FERREIRA, Gervásio Pires - 30/49, 50/41
FERREIRA, José Caetano - 30/96
FERREIRA, José da Cruz - 26/19.t, 28/31.
28/41, 28/59, 28/80, 28/125
FERREIRA, Côn. José Gonçalves - 88/17
FERREIRA, Valério de Alvarenga - Natural
da Província de São Paulo, que representou como suplente na 2.ª legislatura
e como depu~ado na 3.ª legislatura.
Foi nomeado Cavaleiro da Ordem de
Cristo por D. Pedro II, cm 1846. (Ver
a respeito: Mons. Paulo "Florêncio da
Silveira Camargo: A Igreja na História
de São Paulo. Vol. VI, 1953, p. ~4).
Intervenções: 34/9, 35/5. 35/31
f'EJUlANDI - 26/112
FERRÃO, José Carlos ~fa.yrink da Silva 50/39
FIAIS, visconde de - V. BAHOS. Luís Paulo
de Araujo
FIGIJF.IRA, Domingos de Andrade - 77 /8,
77/10. 87/15, 88/1, 88/4, 88/14, 88/16
FIGUEIREDO, Afonso Celso ele Assis - vis·
conde de Ouro Preto - 34/27. 66/5,
66/6, 77/6, 77/7, 89/1, 89/2
FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis .Jr., conde de Afonso Ccl&o - 86/5, 86/14
FIGUEIREDO, Antônio Jos(~ Gonçalves de 30/43
FIGUEIREDO, Antônio Pedro de - 46/47
FIGUEJJmDO, Pe. Antônio Pereira de - 30/97
F1c;ui::1REDO, José Antimio - 64/5
JiIGllF.TREDO, José Bento da Cunha - viscou·
de do Bom Conselho - 62/5
FIGUEIREDO, José Bernardo de - barão de
Alhandra - 74/4
l 1ILANGIEIUc, Caetano - 26/55, 26/112, 27/16
FU:URY, Antônio de Pádua - 54/7
JiI..EIJRY, Luís Gonzaga de Camargo - Nascido cm Meia-Ponte, Goiás e ai falecido. Presbítero secular, fez pa rlc do
governo provisório de sua província, cm
1822 e adminíslrou-a cm 18!i7. Membro do Instituto Histórico e Geográfí·
co Brasileiro, escreveu: lliuaârio tlt1 cidade de Meia-Ponte aU' a cidade da
Bahia. (Ver a rcspdw: Sacramento
Blake, op.cit., vol. V, p. 416
FLORES, gal. Venâncio - 68/1
FLOlTE, Pierre de - 85 J4
FONSECA, Antilnio Gabriel dl' l'atlht - 51 /4,
53/lt 53/18, 54/5

FONSECA, Domingos Teixeira da - 'J0/71
FONSECA, mal. Hermes da - 32/3'1, 43/28
l'oNsECA, Mariano José Pereira da - visconde e marquês de Marid - 33/3
FoNTt:S, Custódio Cardoso - 71/8
FORTUNA, Pe. Inácio de Almeida - 23/59,
35/5
FRAN~:A, AnLônio Ferreira - 23/255, 2::/293,
23/294, 23/297, 26/77, !!6/117, W/167,
26/1~2. 27/44, 27/127. 27/130, 2!J/95.
30/27. 30/67, 34/14, 35/3, 36/2, 37/3
FRANÇA, Clemente Ferreira
111arqu(·s de
Nazan·~ - 28/53, 28/158, 2~1/70
FRANç:A, Cornélio I1errcira --- 3·lf:l 1. _; 1/1!1.
~f>/!í, 37/9, 37/32
FRANÇA, Eduardo Ferreira - 3.'í/10
FRANÇA, ErncstQ Ferreira -- :IU/30. :I0/81.
-1:if'\9, 47 /3, 50/39
hANÇ:A, Francisco Xavier Montcir10 da 41/!íO
FRANÇA, Luís Paulino de Oliveira Pinto da
- 23/264, 23/269, 23/270, 23/285, 2:11
288
Jo'RANÇ:A, Manuel .Jo~ dl· Sou~a -- 28 /!17.
29/37
FRANOO, Pc. Antônio da Rocha - Narnral
da Província de Minas Gnais. Saccr·
dote secular e cônego honorário· da
Capela Imperial. Exerceu por pouco
tempo o cargo de vigário na frcgucsia
ele Nossa Senhora da l'icdadc de Anhumirim, cm 1811, tram1'1·ri11cln-sl' depois
para Ouro Preto, l'nt.ão c1pílal da pro·
víncia. Orador de g-randes solenidades.
deixou várias orac;éx" fímchrc> ,. g1a1.11latórias. Sua posição na Constituinlc
em clcfesa da libcrdacle rdigio"' dos
judeus antecipava de muílo o lihcr;ilismo mesmo de seus <:olq.;as l<'iJ.;<>s. Intervenções: 23/2fi, 2'.l/42, 2'1/G'.l, 2'.l/li·t.
23/66, 23/78, 23/81, 23/!lO, :!!1/110, 23/
12!í, 23/135, 23/142, 2:1;113, 23/146,
23/152, 23/179, 23/ 197, 23/217, 2:i;221.
23/222, 23/229, 23/231, 2:lf:ll>'í, 2:Jj:113,
23/314, 23/342, 23/349, :m:1ri,1, 23n1r;2,
23/363, 23/367, 2u;:n, 21i/31, 2cif'l8,
26/48, 26/56, 26/59, 2ti/li8, 26/ 100, 2ti/
l!i5, 27/18, 27/19, 27/32, 27/!í3, 27/89,
27 /90, 27 /98, 27 / l 3'1, 28 /1 o:.. 28 / 106,
2R/ll0, 28/112, 28/tl:I, 28/ll:í, 2!l/91
FRANCO, Bernardo de Sousa - visconde de
Sousa Franco - 2Gjíl, 28/1, 28/84,
10/80, 43/39, 43/!í9, H/66, ·t:l/70, 1:1/81,
13/101. 43/115, l!í/47, l'í/50, C.0/11,
50/46, 51 /G, .~2/1
l'RANOO, Luís Antônio Pereira - barão dr
Pereira Franco - 71/2. 7·1/12
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45/51, 45/53,
52/l, 52/10, 55/12, 56/6, 56/12
FRmRE, Pascoal josé de Melo - 26/198,
29/106
FREJUT - 53/7
FREITAS, Alberto Texcira de - 52/ll
FREITAS, J>0aquim Ferreira de - 30/42
FRE1TAs, Pc. José Luls - 38/11, 39/8, 39/9,
39/35, 40/54, 40/74, 41/7
1''REITAs, Manuel Pedro de - 23/98
FURTADO, Francisco José - 61/5, 68/2
FRANCO Manuel de Melo -

como obras principais que mereceram
várias edições as Lições de eloqüência
Nacional e a Seleta Clássica. Ficou CO·
nhecido como o padre carapuceiro, do
nome do jornal que dirigiu O Carapuceiro. (Ver: Sacramento Blake: op.cit.,
vol. VI, p. 287) . Intervenções: 37/28,

39/7, 40/51, 40/58, 40/61, 40/87, 40/90,
45/59, 46/4, 46/6, 46/9, 46/12, 46/13,
46/16, 46/17, 46/19, 46/20, 46/22, 46/23,
46/26, 46/27, 46/29, 46/30, 46/31, 46/32,
46/40, 46/52, 46/53, 46/54, 47/3, 47/4,
47/9, 47/10, 47/12, 47/17, 47/23, 48/5

G

GANGANELLI - pseud. Saldanha Marinho -

GAi.VÃO, Inocêncio da Rocha - 40/59
GA1.vÃo, Manuel Antônio - 27 /19, 39/28,

GARCIA, Pe. José Maurício Nunes - 87/3
GASPARONI, Alexandre - 75/4
GAY, Pe. João Pedro - 50/11
GENTIL, Carlos Pcrret - 31/21
GERAZ DE LIMA, visconde de - V. BARRETO,
Luís do Rego G1Ró, Juan Francisco - 68/l
Go1ANA, visconde de - V. GAMA, Bernardo
José da
Góis, Inocêncio Marques de Araújo - 73/

45/39

GAMA, Antônio Pinto Chichorro da - 46/14,

46/30, 47/3, 48/7, 50/8, 50/39, 50/45

GAMA, Bernardo J>OSé da - 2.º barão e
visconde de Goiana - 47 /15
GAMA, Caetano Maria Lopes - visconde de
Maranguape - 23/251, 23/317, 39/28,

:l9/45, 40/4, 40/10, 40/52, 40/58, 40/61,
·10/73, 4G/33, 47 /3

GAMA, José Calmon Nogueira Vale da -

71/5

G,u1.·\, Manuel Jacinto Nogueira da - l.º
visconde, conde e marquês de Baepen<li - 2'.l/56, 23/295, 26/31, 50/17
GA:O.IA, l'c. i\.1iguel do Sacramento Lopes Na~ceu no Recife, cm 1791 . Entrou
para a ordem beneditina, no mosteiro
de Olinda. Ordenou-se sacerdote Ili[)
mosteiro da l\ahia. Voltando a Pernam.
huco. foi professor de retórica no Co]{·gio das Artes. Em 1839, devendo sustl'ntar a família, obteve breve de secularizarão. Veio a ser vice-diretor ela
Faculda~le de Direito de Olinda e profeswr de eloqüência no Liceu do Recife.
V:írias \'czes foi cleputad•() ;'1 Assembléia
de Pernambuco e, cm 1845, foi eleito
deputado à Assembléia Geral pela Província de Alagoas. Era conceituauo co1110 filósofo, moralista e exímio orador
sacro, dol<es que lhe valeram os títulos
de cônego honorário e preg;1<lor da Ca·pela Imperial, Comendador da Ordem
<k Cris~o e membro do Instituto Histúrico e Geográfico nrasileiro. Era irmão de Caetano Maria Lopes Gama,
dcputaclo, senador e várias vezes ministro tio Impfrio. Morreu no Recife
"m 18!>2. Dcixiou muitos ensaios e tradu~i"){'S sobre os mais variados temas e
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45/51, 45/54, 74/4

13, 74/11

João de Medeiros - 28/152
GoMF.s, J'05é Caetano - 26/202
GoMmE, António Gonçalves - 23/53
GoNDIM, Antônio José Duarte de Araújo GoME.~,

26/180

GouvEIA, Francisco Inácio de Sousa - 41 í56
GOUVEIA, José da Cruz - 23/133
GOUVEIA, Lúcio Soares Teixeira de - 23/45,

26/3, 26/15, 26/17, 26/207, 26/210, 27/
2, 27/19, 27/35, 27/104, 27/134, 28/24,
'.!.8/73, 29/27, 29/53, 29/55, 29/56, 30/4,
30/5

GRAVENBURG, João Carlos Augusto de Oeynhausen - visconde e marquês de Aracati - 28/9, 28/24, 28/53, 43/12
GREGÓRIO XIV - 28/93
GREGÓRIO XV - 43/64
GREGÓRIO

XVI - 71 /2, 87 /6

GRENFEI.I., John Pascoe - 37 /11
GUEDES, Rodrigo Pinto - barão do Rio da
Prata - 30/95
GUEDES, Max Justo - 26/58, 43/ll
GUERRA, Agostinho Moreira - 39/21
GUERRA, Flávio - 50/41
Gt:ERRA, Pc. Francisco de Brito - Natural
do Rio Grande do Norte, de que foi
representante na 3.ª legislatura de 1834
a 1837 e neste ano eleito e reconhecido
senador, ali faleceu a 23 de fevereiro
de 1845. Era presbítero secular e muino versado na língua latina. Publicou

o texto latino de uma. Oração Acadê·
mica pronunciada cm homenagem a D.
José Joaquim de Azeredo Coutinho,
fundador do Seminário de Olinda. (Ver
José Melquíades: Um Senador do lm·
pério. Natal, RN, 1968) . Intervenções:

32/7, 32/21, 34/19, 35/5, 35/32, 37 /16

Gumo, Tomaz - 45/63
GUILHERME, Frederico - 23/337
GUILOBEL, José Cândido - 40/69
GUIMARÃES, Francisco Lopes - 40/48
GUIMARÃES, Francisco Pinheiro - 73/14,

73/19, 73/20, 73/22, 73/23, 73/27, 74/7,
75/2
GUIMARÃES, João Joaquim da Silva - 28/97
GUIMARÃES, Pedro Pereira da Silva - 52/4
GrnzoT, François Pierre Guillaume - 54/3,
66/6, 85/4

GURGEL, Pe. Manuel Joaquim do Amaral
- Nasceu na cidade de SãlO Paulo, em
1797, em cuja faculdade formou-se em
Direito, vindo a ser mais tarde profes·
sor e diretor da mesma faculdade. En·
trou para o clero e foi um dos paulis·
tas que mais se distinguiram nas lutas
da Independência. Foi eleito memlJro
do Conselho de Sua Majestade e Co·
mendador da Ordem de Cristo. Depu·
tado às 3.ª e 5.ª legislaturas, colalJorou
na redação do pl"ojeto do Código Comercial, chegou a ser também viccpresidente de sua província natal. Tinha a reputação de excelente orador
sacro e profano. Publicou um Catecismo Histórico e vários ensaios e ar·
tigos no O Observador, de São Paulo.
Morreu nesta cidade, em 1864.
Apoiou sempre a poHtica de Feijó,
cuja tese relativa ao celibato do clero
defendeu nas suas Reflexões escritas
contra D. Romualdo Antônio de Seixas. Devidl() a essas posições esquivouse durante muito tempo ao exercício
das funções sacerdotais. Em 1843, pronunciou a oração fúnebre nas exéquias
de Feijó. (Ver: Sacramento Blake, op.
cit., vol. VI, p. 109). Intervenções:

36/29, 36/34, 36/35, 36/37

GusMÃo, Bartolomeu Lourenço de -

86/15

H
HA!lSBVRGO, Maria Josefa Carolina de -

27/13, 27 /71, 41 /24, 73/4

HENRIQUE VIII - 73/16
HENRIQUES, Antônio José - 53/16, 61 /5

HENRIQUES, José Tomás - 43/19
HF.RVAJ., marquês do - V. OsóRio, Manuel
Luís
HoMEM, Francisco Sales Torres - visconde
de Inhomirim - (pseudônimo: Timandro) - 39/4, 46/47, 60/5, 62/2
HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes de
Oliveira - 1.0 visconde e marquês de
Barbacena - 23/99, 23/214, 23/371,

30/72, 30/IIO, 31/48, 36/24, 41/18, 50/33,
52/26, 60/3
HORTA, Luís Soares de Gouveia - 50/24
HuGo, Victor - 64/1
HuMBOLDT, Alexandre de - W/99, 86/5,
86/10
HUMROLDT, conde de - V. Hl!MBOL!Yf, Alexandre de Huss, João - 66/6

1
IBICUÍ, barão de - V. SILVA, l'rancisco de
Paula e
IGUAÇU, conde de - V. BRANT, Pedro Caldeira
INHOM!RIM, visconde de - V. HOMF..M,
Francisco de Sales Torres
IPANEMA, Marcelo de - 26/7
IRAJÁ, conde de - V. ARAÚJO, D. Ma11uel
do Monte Rodrigues de
ISABEL - princesa imperial - 34/50, 35/l,

74/6, 77 /2, 88/l, 88/16

ITAR!RA, barão de - V. ANDRADA, Gomes
Freire de
ITARORAI, visconde de - V. ToRRES, Joaquim José Rodrigues
ITAMARAd, 2.º barão de - V. MONTEIRO,
Antônio Peregr~no Maciel
ITANHAÉM, marquês de - V. CoELHO, Manuel Inácio de Andrade Souto Maior
Pinto

J
JACOBINA, Antônio de Araújo Ferreira -

64/7

JAGUAR!, visconde de - V. TRÊs BARRAS,
barão de
JAGUARIBE, Domingos José Nogueira - 53/

7, 55/12, 59/2

JAGUARIBE, visconde de - V. JAGUARlllE, Domingos José Nogueira
JANRARD, Pe. - 61/9, 62/l, 62/5,
JANUÁRIA - condessa d'Aquila - .~5/~3,

43/27, 43/32, 45/3

309

é que Mariani foi substituido em 1854.
Faleceu em 1860, tendo instituido sua
Jegatária nntônia Maria Navarro. (Dados fornecid>0s pelo antigo depumdo
Claro de Godói) . Intervenções: 53/15,

54/14. 56/13, 56/16

LEANDRO, Pe. - 45/54
LEÃO VII - 29/63
LEÃO XII -

27/19, 27/134, 28/35, 28/93,
29/44, 29/61, 40/2, 45/21, 87 /6, 88/14
LEÃO XIII - 26/55, 53/13, 88/4, 88/14
I..F;Ão, Honório Hermcto Carneiro - marquês do Paraná - 30/83, 32/15, 32/38,
34/1, 34/36, 34/42, 35/7, 35/10, 36/5,
36/9, 36/27, 36/37, 36/43, 38/l, 39/l,
39/27, 39/47, 40/18, 40/22, 40/24, 40/44
40/57, 40/60, 41/5, 41/6, 41/28, 41/40,
41/43, 41/44, 41/48, 41/51, 43/2, 43/10,
43/52, 43/62, 48/15, 50/26, 50/45, 51/20,
55/13, 56/14, 60/3, 60/5
l .FÃO, Joaquim Antão Fernandes - 45/56,
46/22
LEOOR, Cartos Frederico - barão de Laguna
23/156, 23/157, 23/159, 23/311, 29/34
l .F.OO, Joaquim Gonçalves - 23/17, 23/21,
23/30, 23/36, 23/60, 26/IOB, 26/110,
26/111, 27/2, 28/1, 28/97, 29/20
LEITÃO, Antônio Cândido da Cunha - 77 / I
LEITE, Antônio Luís Dantas de Barros 39/10, 39/21
LEITE, Nicolau Rodrigues dos Santos Fram;a
- 45/31, 45/37, 45/56
LF.ITF., Pedro de Alcfmtara Cerqueira - barfio de São Joãio Nepomuceno - 45/31,
45/35
LEITE, Tobias - 75/7
l.F.ME, cardeal - V. CINTRA, Sebastião Leme
da Silveira
LF.ME, D. Sebastião - 26/34, 60/9
LEMOS, João Antônio de - barão do Rio
Verde - 30/3
LENOIR - 31/21
LF.OPOl.DINA, barão de - V. MoNTF.IRO, José
Resende
LEOPOLDINA - imperatriz (nos Anais,
Maria Leopoldina Josefa Carolina de
Hahsburgo) - ~l /13, 27 /71, 41/24,
73/4
L1-:ssA, Pe. Antônio de - Nascido em Cantagalo, Província do Rio de Janeiro.
Sacerdote do clero secular, foi pronunciado em uma devassa, com outros ilus~res políticos, por ordem de José Bonifácio. Julgado inocente veio a ser
deputado pela sua província, na 2.ª
legislatura. Deixou escrito um livro de
memórias sobre a região fluminense em

que nascera e onde possuía fazendas.
Esse estudo Foi publicado no Rio de
Janeiro, cm 1830, com o titulo: Cartas
escritas em Cantagalo. (Sobre o Pc.
Lessa existe um bom ensaio biográfico:
Clado Ribeiro de Ll'ssa: Emaia biográfico sobre o Pc. An fônio joão de
Lessa. Rio de Janeiro, 1929). Intervenções: 30/26, 30/32, 30/33, 30/52, 30/77,
30/87, 30/97, 31/34, 32/38, 34/1, '.H/11,

34/40, 35/5, 35/16, 35/29, 35/42, 35/45,
36/40
LEVERGF.R, Augusto João Manuel - barão
de Melgaço - 73/63, 73/11
LIMA, Alexandre José Barbosa (sobrinho)
50/36
LIMA, Pe. José de Sousa - 28/141
l.1MA, JQsé Inácio de Abreu - 36/2, 59/2
L1MA, Pe. Inácio de Andrade - Natural
da cidade de Tracunhém, Província de
Pernambuco, onde deve 1-cr na~cido na
década dos anos 80 do século XVIII.
Em 1808, o juiz de habilita(;f1~s da diocese de Olinda, o Pe. Miµ;ucl José Rcinau, cm resposta a ofício do bispo
diocesano, José Maria de Araújo, atesta
que o candidato ao sacerdócio, Luís
Inácio de Andrade Lima "não incorreu
('m alguma infftmia púhlica ou pe11a
vil de fa~o ou de direito e nem cm
algum outro kµ;ítimo e canônico im
peclimento". Talvez tenha a,;sim n·rcbido as ordens sacras no mesmo ano.
Em 1821, era um dos primeiros inicia..
d-os na sociedade secreta chamada dos
Jardineiros, trazida ele Coimbra para a
Bahia por Francisco Gê Acaiaba <lc
Montezuma: "no allar da pátria, jurou
defender a República até o último inst.ante de sua vicia e cumprir até rnor ·
rcr tão sa~rado juramento". Em 1B23
foi eleito para a Assembléia Constituinte cuja sohcrania clcfendcu. Levantou
acesos debates criticando como ambíguas as palavras elo imperacl-0r, D. Pedro I, disposto a aceitar a Constituição
caso fosse do seu agracio. Dissolvida a
Assembléia foi preso. De volta a Per·
nambuco, entregou-se à atividade jornalística. Em 1832 e 1833 assumiu a
clcputação por Pernambuco na Asscmb]{:ía Geral, como suplente de Francisco
de Carvalho Pais de Andrade. Rcbrrcssa a seguir ;'1 sua província, onde vem
a ser pn sidcntc de outra sociedade secreta, A Vigilm1/e, e no pú~io da Matriz
de Nazaré, instala uma oficina tip:igrá-
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fica e, com seu secretário, Antônio Borges da Fonseca, lança cm 1843 um
jornal intitulado O Nazarrno, de inspi·
ração maçônica e com finalidade exclusivamenle política. Transfere mais
tarde a tipografia para o Recife, onde
lança outro periódico denominado O
Foguete. Ambos os jornais circularam
are 1848. (Ver a respeito: l'. A. Perd·
ra da Costa: Anais Pernambucanos,
vol. VIII, 1962, vol. IX, p. 530, vol.
X, p. 316. Agradecemos as indicações
das fontes ao l'rof. José Aragão Bezerra Cavalcanti, do Instituto Histórico
e Geográfico de Pernambuco. Ver iam·
bém: Otávio Tarqüínio de Sousa: História dos Fundadores do Império do
Brasil, vol. I, p. 252, vol. lll, p. 512,
604, vol. VIII, p. 93) . !intervenções:
23/9, 23/42, 23/59, 23/63, 23/97, 23/
10'2, 23/lll, 23/176, 23/179
LIMA, Luís Moutinho de - 35 /8
LIMA, Manuel de Oliveira - 23/35
UMA, Pedro de Araújo - marquês de Olinda - 23/15, 23/138, 23/157, 23/174,
23/358, 27 /2, 27 /19, 28/9, 28/24, 29/53,
29/91, 32/38, 35/12, 37/12, 37/32, 39/2,
39/12, 40/57, 40/62, 51/1, 74/4, 75/7
UMA, Raimundo l'crreira de Araújo - 52/
29, 53/12, 71 /2
LINCOLN Abraham - 65/1
LINDU:Y, THOM"5 - 45/32
LINHARES, conde ele - V. BA!lB05A, D. Ro·
drigo Domingos Antônio de Sousa Coutinho Teixeira de Andrade
LINO, Raul - 40/69
LINs, Francisco de Caldas - barão de Araçagi - 77 /12
L1Ns, Manuel Joaquim de Albuquerque
23/98
L10RNJ-:, J.uclovico de - 74/14
LIPl'E, conde de - V. SCHAUMBUR.G-LIPPE
LISBOA, Bento <la Silva - barão de Cairu
- 32/38, 33/5, 47 /5
L1snoA, Baltasar da Silva - 29/100
LISBOA, José António - 35/16
L1snoA, João Soares - 23/49
LISBOA, Joaquim Inácio Ferreira - (ver nos
Anais, Pi~:imbo) - 38/12
L1s110A, José da Silva - visconde de Caim
- 23/214, 23/247, 23/252. 23/281, 23/
288, 23/289, 23/325, 23/332, 23/3Gl,
23/3i9, 2ô/18, 28/36
LISBOA, Henrique Marques de Oliveira 45/GI
LISBOA, Manuel Ribeiro da Silva - 35/37
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LISBOA, Venâncio JoSC: - 34/3!J
LIVRAMENTO, Joaquim Augusto - 51/11,
53/8, 53/18
LoBATo, francisco <lc Paula de Negreiros
Sayão - visconde de Nilerói - 56/12
LoBO, Aristides da Silveira - 66/7
Lono, francisco Leopoldo de Gusmão

73/16

Lono, .Francisco de !'aula da Silvcirn
64/7
LoPES, Joaquim José - 29/94
LoPES NETO, barão de - V. Lopes Neto
.FiHpe
LoPES N.ETo, Filipe - barão <le Lopes Neto
- 45/32, 45/33, 45/35, 46/19
LorEZ, Francisco Solano - 69/5
LoRENA, visconde de - V. BARBUDA, Francisco Maria Gordilho Veloso ele Lo1urro, barão de - V. DóRIA, Franklin
Américo de Meneses
LOURENÇO, Irmão - V. índice de .t,lssunto~
- Eremita - Legado - Colégio do Caraça - 45/51
LUCENA, barão de - V. LUCENA, Henrique
Pereira de
LUCENA, Henrique Pereira de - barão de
Lucena - 75/2, 88/4
LUDOVICO, l'e. - 28/22
Luís IX - 53/9
Luís XIV - 26/119
Luís XVI - 28/62
Luís XVII - 26/200
LUTERO, Martinho - 23/334, 27 /131, 53/7
Luz, Joaquim Delfino Ribeiro da - 55/2

M
MACAÉ, 2.º visconde de - V. TORRES, José
Carlos Pereira de Almeida
MACCI - 45/21
MACOOWELL, Samuel Wallace - 85/3, 86/15,
88/5
MACEDO, Joaquim Manuel de - 64/l, 64/3
MACEDO, l'e. Jerônimo Gonçalves de 45/51, 45/54
MACEDO, Pe. José Vicente de - Eleito depuputado para a 3.ª legislatura, cm 1834,
pela Província de Alagoas. Assassinado
no mesmo ano, foi substituído por José
Rafael de Macedo.
MACEDO, Manuel Buarque de - 86/ll
MACEDO, Sérgio Teixeira de - 26/71
MACEIÓ, marquês de - V. COUTINHO, Francisco Afonso Maurício de Sousa
MAcERATA, D. José Maria de - 27/29,
27/53, 15/51

facilidade o latim, o grego, o

franc~s

e o ingli:s. Cedo enHou para as lides

jorn:illsticas, fundando em 1833, em
Ouro Preto, O jornal de Sociedade
Promotora da Instrução Pública. Sem
descuidar de sua inclina\:ão para o
magistério, fundou um cokgio para
L'<lucação de meninos, a que deu o nome de Colégio Marinho. Atraído para
as lutas políticas, filiou-se com ardor
an partido liberal pelo qual Coi deputado provincial e, cm 1842, já participava da Assembléia Geral, quando a
C5mara foi dissolvida. Orador prolixo
e de uma retúrica exuberante, enfocava t{)dos -Os problemas sob o ângulo
político. Envolveu-se no movimento da
revolução liberal de 1842, do qual deixaria a melhor obra histórica ainda hoje existente. Com a volta dos liberais,
é reeleito cm 1845 para a 6.ª legislatura como deputado à Asscmbl(:ia Geral. f.ul~ivou a poesia e a música, e
era reputado eloqüente orador sacropolítico. Cúnego honorário e pregador
da Capela Imperial, camarista secreto
de Pio IX, monsenhor, comendador da
Ordem de Cristo, sódo do Instituto
Histt">rico e Geográfico Brasileiro. Publicou, en~re outras obras, a Historia
do Movimento l'olitico, </Ue no armo
de 18·12 tc11e lugar na Província de Minas Gcraes. Rio de .Janeiro, 1844; Oraraçlio fúne/1re nas exéquias de Evarist-O
da Veiga: Sermão de Açõ.o de ·(;raças
por ocasião cio batismo ela princesa
Isabel, Rio de Janeiro, 1846. M-nrrcu
na mesma cidarlr., cm 1853. (Ver a
rr•neito: Sarramcnlo Rlakc, of1. cit.,
vol. IV, p. 300, que remete, como fonte ele suas in forma<:õcs, a um e'turlo de
J. M. Pereira Vasconcelos, no l. I, da
Seleta Bmsil'ense e do Ano Jliográrco).
Int,.rve'l\ÍJCs: 3'l/7, 39/1, 39/7, 3!J/R,
39/9, ?.9/l'>, 39/16, ~9/18, 39/19, 39/20.
39/21, 39/25, 39(26, 39/28, 39/30, 3\J/32,
39/34, 39/36, 39/39, 39/41. 39/15, Yl/48,
40/3. 10/4, 40/7, 40/9, 40f10, 40Íl7.
40/18, 40/20, 40/21, 40/22, 40f2R, 10/40,
40/45, 40/46, 10/!í2, 40/53. 40f!í7, 40/60,
40163. 40/70, 40{74, 40/83, 40/88, 41/4,
41110. 41/14, 41 /J7, 41/21, 41/26, 41/28,
41130. 11/31, 41/32, 41/33, 41/3!í, 41/36,
411~7.11!'.!8, 41/10, 11/41, 41/43.11/44,
41/45, 41/46, 41/47, 11/48, 41/·19, 41/!íO,
4)1C,1.11f'í!í, 41/!í6, 41/57, 41/:.8, 11/5!1,
41/ílO. 42jl, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5,

314

43/13, ·15(1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6,
45/7, ·l!J/8, 45/9, 45/IO, 45/11, 45/12,
45/13, 45/14, 45(15, 45/16, 45/17, 45/18,
45/20, 45/22, •15/23, ·15/24, 45/25, 45/28,
45/29, 45/30, 45/31, 45/32, 45/33, 45/37,
45/~8. 15/39, 45/42. 45/43, 45/44, 45/45,
15/46, 45/49, 45/50, 45/51, 45/52, 45/53,
45/54, 45/5"i, 45/56, 45/57, 45/58, 45/59,
45/60, 45/61, 45/63, 46/2, 46/5. 46/7,
46/9, 46/10, 46/11, 46/21, 46/24, 46/33,
46/36, 46/43, 46/•17, 16/48, 46/49, 46/50,
47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7,
47/8, 47/11, 47/13, 47/15, 47f16, 47/18,
47/19, 47/21, ·17122, 47/28, 47/29, 48/l,
48/2, 48/4, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10,
48/12, 48/14, 48/15, 18/16, 48/17, 48/IB,
48f19, 48/20, 48/21. 48/22, 50/4, 51/14,
:,3/12, 55/8, 58/11. 60/4, 60/12
M•\RtCA, marquês ele - V. FONSF.CA, Mariano José Pereira da
MARQllESA de Santos - 23/37
MAROl.t:, João - 33/3
MARTINS, João Batista da Silva Ferrão de
Carvalho - 4!'i/21
MARTIN~, Ant{>llio C-0imbra - 30/97
M \RTJNs, Cícl'ro Dantas - barão ele Jercrnoabo - 17 /2, 77 / IO
MARTINS, Francisco Gonrnlves - visconck
ele São Lourenço - ·10/60, 40/61, 41/W,
11 /59, 43/93, 47/16, 47 /28, 52/l, 53/ ll
MARTINS, Francisco de Sonsa - 41 /30. 41/32,
41 '3'l. 41/·18. ·1212, 42/3, 42/4, 43/!15,
45/16, 45/38, 45/57, 45/63, 46f10, 46/14,
40/34, 46/35, 46/46
M.\R'f!Ns, Gaspar Silveira - 73/S, 73/16,
73/20, 73/21, 73/23, 73/27, 75/5, 77 /8,
RR.l!í, 88/7, 88/11, 88/13, 88/17
MARTINS, .J-0sé Pinto - 50/31
MARTINS, Manuel de Sousa - barão de
Parnaíba - 28/32, 30/30, 34/39, 34/41,
36/5, 37/12, 39/31, 39/45, 40/28, 40/76,
41/6, 41/8, 41/9
MÁRTJRF.s, João dos - 45/32
MAtmtrs, r.~rl Friedrich Philip von - 29/
99, 60/7
MASCARENHAS, D. José de Assis - !16/37,
39/30, 43/10, 43/59, 43/60, 45/6, 48/22
MASCARENHAS, D. Manuel de Assis - 43/10,
45/11, 4!í/15, 45/18, 45/48. 45/51, 46/2.
46/48, 46/!íO, 47/17, 47 /28, 47 /29, 50/6,
!í0/18
MASCARENHAS, Nelson Laje - 52/ 10
MASSA, José Noronha Napolis - 66/3
MATOS, Antônio Veríssimo de - 67/3
J\faros. r.ass'ano Esperidião Melo e - 32/3
MA'fOS, F.mt:\qttio Adolfo de Melo e - 50/
'..'8, 50/30

provisional governativa da Bahia. De
1826 a 1829 fez parte da Assembléia
Geral como representante da Bahia na
l.ª legislatura. Eleito D. Romualdo
arcebispo da Bahia escolhe esse sacerdote para tomar posse cm seu nome
da arquidiocese, e a ele se refere em
termos elogiosos cm suas Memórias. Em
1834 foi ainda nomeado 2.º governador
do arcebispado. Instalado em 1837 o
Liceu provincial, foi nomeado primeiro
professor da cadeira de geometria e tri·
gonometria e primeiro diretor por de·
ereto de 11 de agosto de 1837. Ocupou
este cargo ate junho de 1841. Não teve
atuação destacada na Assembléia. Geral.
Intervenções: 26/182, 53/7
Mao, José de Sousa - 23/53, 23/76, 28/98
MELO, Luís José de Carvalho e - 1.0 yisconde de Cachoeira - 23/211, 23/23B,
26/165
Mao, Manuel Felizardo de Sousa e - 38/7.
38/9, 39/5, 50/8, 51/8, 52/1, 52/7,
61/8
MELO, Pedro Américo de Figueiredo e 77/11
MELo, Sebastião José de Carvalho e - ma,rquês de Pombal - 23/141, 23/293, 23/
353, 26/172, 27 /19, 29/99, 29/107, 30/97,
36/2, 36/35, 41/42, 45/32, 45/51, 45/54.
47 /23, 50/19, 55/6, 57/4, 75/3
MELO, Urbano Sabino PesS-Oa de - 40/74,
41/10, 41/14, 41/57, 43/6, 43/101, 45/14,
45/42, 46/30, 47/5, 48/3
JlfENA BARRETO, Gaspar Francisco - 23/190,
23/193, 45/22, 68/1
MENA BARRETO, João de Deus - 1.0 visconde de São Gabriel - 23/191, 45/22.
68/l
MENA BARRETO, João Propicio de 1''iguciredo - 2. 0 barão de São Gabriel 41/25, 41/28, 45/22, 68/1
MENA BARRETO, José Luís - 23/191, 23/193,
45/22, 68/ 1
MINDES, Luís José Oliveira - barão do
Monte Santo - 50/20
MENDES, Pc. Manuel José de Siqueira -Nasceu cm Camc~á, Província do Pará,
em 1825. Foi ordenado sacerdote por
D. José Afonso de Morais Torres, que
o fez Jogo seu secretário e cônego da
~ de Belém. Exerceu o magistério no
seminário onde foi professor de teologia, e fundou dois colé;;ios na sua pro·
vinda. Foi por v;lrias vezes deputado
provincial, deputado geral nas legislaturas li,ª, 14,ª, 15.ª e 16.ª, quando foi
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[cito senador do Império. Foi três vezes vice-presidente do Pará. Militando
no partido liberal, apuiou a candidatura ao Senado de Bernardo de Sousa
Franco, mas acabou passando para o
partido conservador, suscitando com
isso as agressões de não poucos adversários políticos. Nas suas lides parla,.
mentares, destacou-se especialmente na
defesa de projetos relativos à navegaç.ão
da bacia amazônica. Moneu no Ceará
cm 1892, onde fora buscar melhores climas para sua saúde abalada. Escreveu:
- Questão de tribunos e nacionalidade;
Pará, 1875. Discurso proferido 11a As·
sembléia Geral, em 22 de agosto de
1877, <1ss1111/.o: navegação no Rio Amazonas; Rio de Janeiro, 1877. Refutação
da Contestação feita pelo bacharel Rocha Moracs à eleição do Côn. Siqueira Mendes. Rio de Janeiro, 188!í. (Ver
a respeito: Sacramento Blake, op. cit.,
vol. VI, p. 143). Intervenções: 61/l,
61/2. 61/8, 61/9, 61/10, 62/1, 62/'J, 62/
6, 62/7, 69/2. 69/6, 69/11, 70/1, 7l/l,
71/7, 73/1, 73/4, 73/10, 73/ 12, 73/ 13,
73/18, 73/24, 74/l, 74/2, 7·1/3, 77 /1, 77 /
6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/12, 86/IO, 87/7
M.ENDES, Manuel Odorico - 27 /85, 27 /127,
27/139, 28/155, 35/4, 52/2
MENDES, Raimundo Teixeira - 38/7
M:tNDONÇA, Pe. Antônio Pinto de - Natural da Província do Ceará, onde nasceu
cm 1803. Foi membro preeminente do
partido conservador, pelo qual se elegeu
deputado à Assembléia Geral e nas legislaturas 3.ª, 5.ª, 6.ª e 10.ª. Em 1868
foi eleito senador mas sua elci~ão foi
impugnada e anulada no ano seguinte.
Cavaleiro da Ordem de Cristo, cônego
e pregador da Capela Imperial, governador do bispado do Ceará em nome do
primeiro bispo eleito para aquela diocese, D. Luís Antônio cios Santos. Ad·
ministrou a província como vice-presidente cm 1861. Deixou um filho homônimo, bacharel cm Direito e também
deputado nas últimas legislaturas uo
Império. O l'c. Pinto de Mendonça falecen, em sua província natal, cm 1872.
Dirigiu duas publicaçêJcs periódicas: A
Oposição Constitucional e O /ris Cearense. Deixou publicadas colctfmeas de
sermôcs e de relatórios administrativos.
(Ver a respeito: Guilherme Stuclarl:
Dicionário Biobib/io!!,rrifico Ceare11.1e,
vol. I, Fortaleza, 1910) . IntcrvençêJCs:

37/15, 43/9, 43/21, 43/30, 43/41, 43/52.
43/55, 43/56, 43/64, 43/65, 43/96, 45/5,
46/8, 46/28, 46/45, 46/46, 47/25, 53/6,
56/IG, 57 /4, 57/5, 57 /S, 58/2, 59/4,
59/7, 59/9, 60/5, 60/13, 60/14, 60/16,
61/6, 65/2, 66/7
MFNDONÇA, Francisco Alves de - 50/ll
MENDONÇA, Gabriel Getúlio Monteiro de -

26/l, 26/40, 26/52, 26/201

MENESES, Manuel l!nácio da Cunha - l.º
visconde do Rio Vermelho - 27/124
MENTIZ, Jacobina - 74/10
:rvimos1, Guilherme - 35/16
MIGUEL, D. - 26/57, 29/3, 29/24, 29/73,

311/•12, 34/8
A. - 31 /21

MIILIET,

MIRANDA,
'vllRANDA,
MIRANDA,
MIRANDA,

52/25

MIRANDA,

Antônio dos Passos - 87/3
Antônio josé de - 39/26
Antônio Henrique - 41/5
João Antônio de - 43/68, 43/70,

Pc. Manuel Júlio - Deputado à
Geral, nas legislaturas 3.n

Ass~mbléia

e 5.ª. era membro do partido conscr·
ndor e por vezes se opôs aos ímpetos
p:iriamentares de seu con~cmlnco liberal, o !'e. José Antúnio Marinho. (VC'r
a respeito: Ramiz Galvão: Catâlogo da

Exf1osição ele História elo Brasil, n."
18244). Intervenções: 43/5, 43/19, 43/
22, 43/35, 43/41, 43/44, 43/50, 43/51,
43/79, 43/83, 43/98, 43/101, 43/107, 44/
9, 50/l, 50/18, 51/11. 51/21. !11/27, :í2/
15, 52/27
MIRANDA, Raimundo de - 31/46
MoNTALEMBERT, Charles J1orbes 71/8,
73/3

MONTALEMBERT, conde de - V. MONTAI.EM.
nmff, Charles Forbes
MoNT'ALVERNE, J1rei Francisco de - V.
CARVALHO, Fr. J1rancisco Josc de
'.dONIC ALEGRE, visconde e marquês de V. CARVALHO, José da Costa
MoNTc SANTO, barão do - V. Mr.NoEs, Luís
José Oliveira
MONTEIRO, Antônio Peregrino l\facicl - 2."
l;ar:io de Jtamarad - 35/2, 3<1/39, 40/4,

·ll/33, 41/45, 41/46, 41/48, 41/50, 41/51
MONTEIRO, Caetano Rodrigues - 30/77

MONTF.IRO, João da Costa - 45/32
Mol\TEIRO, José Resende - 2, 0 barão de
l,eopoldina - 88/9
MONTEIRO, José Rodrigues - 2!)/53
MONTEIRO, Leandro Bezerra - 73/8, 73/16.

73/2'.l, 74/4, 74/12, 74f11, 75/5
23113, 23/35, 23/298,
2')/3·12. 26124

MONTF.IRO, Tobia~ -

MONTENEGRO, João - 71 /8
MoNTEZUMA, l'rancisco G{: Acaiaba ele visconde de Jequitinhonha - 23/200,

23/204, 23/212, 23/213, 23/232, 23/237,
23/246, 23/250, 23/284, 23/304, 23/3CJIJ,
23/370, 23/379, 31/49, 32/16, 39/19, 39/
41, 40/28, 40/73, 40/9·1

:'vloNTF.SQUIEU, Charles de Sccondat - bar\'to
de La BrCdc e de Montesquieu - 23/

230, 23/335,
45/54

26/114,

2i/81,

29/IOG

MONTGOLFIER, Joseph e Etienne - 86/15
J\10NTIGNY, Auguste Henri Vic:tor Grandjcan
de - 40/69
MoRAIS, Alexandre José de i\ldo - 55 / IO,

69/4

MoRA1s, Eugênio Vilhena de - :lG/2, 87 /Ci
\1oRF.IRA, Francisco Inácio de Carvalho barão de Penedo - 26/72, 18/4, 51 /7.

73/23, 74/4

'V[ORF.IRA, Luís da Cunha - Yiscondc de
Cabo Frio - 23/26!>
Moscoso, Henrique tle Ataidc Lobo - 89/1
MOTA, fcrnando Sebastião Dias da - 45/1·1
MOTA, Jc,ão Pereira da Costa - 4'1/100
MOTA, José ln:lcio Silveira da - :, 1/11, 52/

24, !í3/5, 53/7, 54/(j

i\IOTA, Vicente Pires da - 50/8
MOURA, l'c. Antônio Maria clP - Nasceu cm
Sabará, na Província de Minas Gerais,
e faleceu cm São Paulo, cm 18·12. Doutor cm Direito e lente 1la Faculdade·
de São Paulo. ReprcsenLou sua província natal na 2.ª e '.\.ª kgislaluras, de
1830 a 1837. foi eleito bispo cio Rio
de Janeiro, a 22 de mar~ü de 183'.1, com
o apoio de Fcijcí, na vaga deixada por
ll. Frei .Jos{'. Caelilno. Sua indicação
porém não foi confirmada pelo Papa
Gregório XVI, pelo fato de ter acom·
panhado }.'cijô no seu pronunciamento
contra a imposiçã.o do fciihaLo clerical.
Escreveu e deixou inédita a obra: bistiruíções de Direito Eclr.siá'sticu. (Ver a
respeito: Sacramclllo Blake, 0/1. ât.,

vol. 1, p. 258). Intervcnc,f1cs: 30/Hi,
30/32, 30/33, 30/34, 30/'1G, '.l0/i7, 30/87,
30/97, 30/101, 31/39, 31 f'I~. 32/fi, 32/21,
33/12. 34/5, 34/6, 35/!í. :l.'íi.~. 3.r,/30,
36/2, 36/5, 39/8, 40/7
MotlRA, Antônio Joaquim de - 28/35
MOUl\A, João l'crrcira d1· - H:í/~
MOURA, Luís Inácio de - 66/3. 8fi/ IO
MOURÃO, Aureliano Martins de Carv:tlho

87/16

MrnouRucu, Emiliano l'clício -

40/41
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MUNIZ, João Bráuliu - 34/36, 35/44
MuR1TmA, barão, visconde e marquês de
V. TOSTA, Manuel Vieira
MURTINHO, José Antônio - 69/9
MUZARELLI, Afonso - 53/7

N
NAPOLEÃO 1 - 41/27, 41/28. 73/4
NAVARRO, Antônio Caetano Seve - 88/5
NASCIMENTO, José Felicíssimo do - 48/19,
48/20, 48/22, 56/16, 58/5, 58/IO, 58/11.
58/12, 59/7, 59/9
NAZARÉ, marquês de - V. FRANÇA, Clemente
Ferreira
NÉBIAS, Joaquim Otávio - 43/74, 61/6
NEGREIROS, André Vidal de - 50/35
NF.TO, João Gomes - 36/40
Nr·:vES, Pe. Lindolfo José Correia das
Nasceu na Província da Paraíba, no
ano de 1820 e ali faleceu a 19 de maio
de 1884. Presbítero secular e bacharel
em Direito pela Faculdade de Olinda,
ainda estudante revelou-se distinto li·
tcrato e filósofo. Pregador honorárh·
da Capela Imperial, comendador da qrdern de Cristo, fundador do Insti1'utü
Literário Olinclense e sócio de outraiassociações de letras. Exerceu V<irim
cargos, como os de delegado da Instru·
ção Pública e de provedor fiscal d<,.
feitos ela Fazenda, e representou a Paraíba na Assembléia Geral, nas 9.".
12.ª, e 13.ª legislaturas. Publicou sermões e orações fúnebres. Na revista
Polymathica, de Pernambuco, escreveu
ensaios filosóficos e literários. (Ver ;i
respeit-o: Sacramento Blake, op .' cii.
vol. V, p. 314) . Intervençôes: 53/!
53/2, 53/4, 53/5, ."'>3/6, 53/7, 53/b,
53(9, 53/12, 53/13, 53/14, 53/16, 53tp.
53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 54/l, 54/2,
54/4, 54/5, 54(6, 54/7, 54/9, 54/fO,
54/II, 54(12, 54/13, 54/14, 55/1, 55/2.
55(3, 55/4, 55/8, 55/9, 55/11, 55f12.
55/13, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56HO
56/11, 56/12, 56/13, 56(14, 60/12, 64/1
64/5, 64/6, 64/7, 65/l, 66/1, 66/2.
66/3, 66/5, 66/6, 67 /I, 67 /2, 67 /3.
67/4, 67/5, 67/6, 67(7, 68/1, 68/2,
68/3, 68/4
N1n1t:YER, Conrado Jacob - 37/13, 38/~.5
NITERÓI, visconde de - V. L011ATO, Fr<11ncisco de Paula ele Negreir{)s Sayã<•
NonRE, José Ferreira - 23/42, 23/59
N<'mREGA, Pe. Manuel da - 86/12, 87 /?.
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NORTON, James - 30/62
NOVA FRIBURGO, barão e visconde ele - V.
PINTO, Antônio Clemente
NUNES, Côn. Jerônimo Procópio de Oliveira - 66/3

o
ÜBERACKER.. Carlos Henrique - 27 /13
O'CoNNELL, Daniel - 85(4
OLINDA, marquês de - V. LIMA, Pedro de
Araújo
OLIVEIRA, Albino José Barbosa de - 29/19,
34/5,
OLIVEIRA, André Bastos de - 53/B
OLIVEIRA,, Antônio Rodrigues Veloso
45/
35, 47/14
OLIV:EIRA, Augusto Frederico - 55/11
OLIVEIRA, Pe. Belchior Pinheiro de - Sa·
cerdote secular formado cm cânones.
Era primo dos Andradas e colaborou
de perto com José Bonifácio, junto a
D. Pedro l, <lc cuja comitiva fez parte,
por ocasião do grito do Ipiranga. Ele·
gcu-sc deputado por Minas Gerais, na
Assembléia Constituinte de 182:.l. :\com.
pa11\:iou José Bonifácio no exílio. De
volta ao Brasil foi vigário na freguesia
de l'itangui, em Minas Gerais, onde
vdo a falecer. 23/17, 23/27, 23/42,
23/63, 23/65, 23/66, 23/68, 23(70, 23/74,
23/96, 23/137, 23/167, 23(354, 23/358
OLIVEIRA, Cándido Luís Maria de - 86/l,
86/5, 86/14, 88/7
OLIVEIRA, C;"tndido Batista de - 27/58, 32/1,
39/28, ·10/ll, 44/6, 47/5, 60/7
OuvEtRA, Domingos Pereira - 59/1, 59/2
ÜL!Vt:IRA, Francisco Sérgio de - 43/59
OLIVEIRA, João Alfredo Correia de - 73(23,
74/4, 74/12, 75/5, 87/6, 87/9, 88(18
OLIVEIRA, .Joaquim Antônio Fernandes 86/2
OLIVEIRA, José Barbosa de - 26(177
OLIVEIRA, José Joaquim Machado de - 47 /2,
47/14
OLIVEIRA, Manuel Rodrigues de - 51/9
OLIVEIRA, SaLurnino de Sousa e - 36/17,
40/l!í, 44/8, 45/6, 45/7, 45fll, 47/5,
47/28, 50/33
OuvE1RA, D. Vital Maria Gonçalves de 4G/8, 50/37, 51/2, 73/7, 73/8, 73(16,
73/23. 7·1/1, 74/12, 75/2, 77/3, 87/6
ORlllE. !\fanucl - 37 /22
0RL~~,1Ns, Luís Filipe Maria l'ernando Gas·
tão rlc - conde d'Eu - W/l

OSÓRIO, l'ernando Luís - 77/11
OsóRJo, Manuel Luís - marquês do Erval
- 88/17
ORNELAs, Manuel Joaquim de - 30/103
45/21
Osr1NI, Pietro - 30/48, 30/58, 30/77, 3ti/35,
45/21
OTAVIANO, Francisco - V. RoSA, Francisco
Otaviano de Almeida
0TTONI, Cristiano Benedito - 48/3, 48/4
ÜTI'ONI, Teófilo Benedito - 39/10, 39/30,
39/32, 40/34, 40/45, 41/9, 41/12, 41/18,
41/28, 41/31, 41/36. 41/37, 41/48, 41/49,
42/4, 45/14, 45/18, 48/4, 48/18, 48/22,
58/4, 61/3, 61/7, 61/8
OURO PRETO, visconde de - V. F1GUEllIBDO,
Afonso Celso de Assis
OzANAM, Fn.ldéric - 64/5

p
PACA, l\fanoel Joaquim Pinto - 56/lO
PACHECO, Mons. Filipe Conduru - 27 /4
PAGllECO, Joaquim José - 51/ 1, 51 /21
i'ADILfü\, José Maria Falcão - 29/79
l'AIM, Honorato José de Barros - 40/76
l'ALMERSTON, Henry Jonh Templc - 3. 0
vis<:onde de Palmerston - 40/6, 41/48
p ALMERSTON, 3.0 visconde de - V. l' Al.MF.RS-TON, Henry Jonh Temple
l'AMl'LONA, Hipólito Cassiano - 67 /7
l'ANTO.JA, Gustavo Adolfo de Aguilar 36/31. 36/42, 37/15, 37/18
l'AI<.\Íso, francisco de S'(Jusa - 31/46
PARANÁ, marquês do - V. LEÃO, Honório
Hcrmeto Carneiro
l'ARANAGu,\, João Lustosa da Cunha - 2.º
visconde e 2. 0 marquês de l'aranaguá 45/1, 53/6 53/13, 56/8, 58/2, 59/5,
60/2. 60/5, 60/ 16, 60/20, 69/ 10
l'AltANA<;uA, l.º visconde e 1.0 marquês de V. BARllOSA, Francisco Vilela
I' ARANAGUÁ,. 2.º visconde e 2.0 marquês de V. PARANAGUÁ, João LuslOsa da Cunha
i'ARAN11os, José Maria da Silva - visconde
do Rio Branco - 40/10, 41/6, 61/8,
71/3, 71/8, 73/23, 74/4
l'ARAN11os, José Maria da Silva Jr. - barão
do Rio Branco - 69/8
PARDAL, João Carlos - 39/30
PARNAÍBA, barão de - V. '.\L1RTIN,, M;inuc]
de Sousa
l'ASCAJ.. Blaisc -- 60/2
l'ASQUIER, Etíenne Denis, duque de - 41/38
PATI DO ALFERES, barão de - V. BARllUDA,
F'rancisco Maria Gordilho Vclosn de

l'AULO III - 71/2
PAULA, Vicente l'crreira de - 3!J/ 17
PEDRO l, D. - 23/I, 23/3, 23/12, 23/Hl,
23/21, 23/36, 23/39, 23/51, 23/60, 23/66,
23/84, 23/86, 23/92, 23/!J!J, 23/101,
23/120, 23/133, 23/150, 23/151, 23/169,
23/208, 23/214, 23/219, 23/225, 23/243,
23/252. 23/281, 23/309, 23/364, 26/7.
26/ 16, 26/ 162, 26/ 187, 27 /13, 27 /·IO,
27/69, 27/124, 27/136, 28f'l, 28/:!5,
28/47, 28/53, 28/60, 29/20, 29/24, 29f'lts,
29/57, 29/73, 29/91, 29/97, 30/ l, 30/ 10,
30/17, 30/83, 30/103, 31;2. 31/5, 31/7,
31/8, 31/17, 31/20, 31/21, 31/26, !H/!11,
31/32, 31/48, 32/2, 32/13, 32/25, :t!/38,
32/39, 33/4, 33/6, 33/7. 33/13, :.M/4.
34/7, 34/10, 34/24, 35/I, 35/9, 3Ií/>13,
37/33, 38/12, 39/17, 39/47, 40/14, 40/51i,
40/73, 40/82, 41/6, 41/15, •H/16, 41/2·1,
42/7, 43/71. 45/2, 45/21, 4:íj!l5, ·15/'»7.
50/9, 50/23, 52/20, 73/·I
PEDRO II, D. - 23/99, 2:1/114, 23/2:18, 2ti/
8, 26/38, 26/12ti, 26/162, 27/13, :1011:1,
31/5, 31/8, 31/15, 32/15, 32/33, 33;B.
34/7. 34/8, 34/9, 34/36, 35/28, 35/40.
36/42, 37 /32, 40/14, 40/20, 40/24, 40/4~.
40/44, 40/57, 10/59, 4U/G2, 41/18, 11/28,
42/1, 42/7, 43/85, 4G/35, 46/1G, 50/23,
50/41, 51/12, 51 /13, 53/18, 62/7, 73/4,
73/16, 74/4, 86/4
PEDRO IV - 30/42. 30/97
PEDROSO, Antônio Pereira Barreto - 41/30,
43/14, 43/41, 45/60, 51/27
PEDROSO, Pedro da Silva - 23 /172, 23/ 187
PEIXOTO, Carlos - 87 /3
l'F.IXOTO, José Maria Pinto - 35/7, 39/ 16,
43/14
PF.IXO'ro, Manuel Rodrigues - 88/2. K8/H.
88/16
PENA, Afonso Augusto Moreira - 39/38,
88/6
PENNA, Herculano Ferreira - 39/4, 3!J/15,
40/21, 40/44, 40/57, 41/25, 41/41, 4'l/72,
46/41, 50/8
PENEDO, barão de - V. MrntF.IRA, Francisco
Inácio de Carvalhn
l'ENIOO, Jerônimo Máximo Nogueira 43/67
l'ENIDO, .João Nogueira - 86/5. 86/18, 86/14,
87/7
PERDIGÃO, D. .João da Purificaçfüi Marques
- 30/83, 35/43, 39/17, 4:l/!í2, 1G/33,
52/15
PEREGRINO, Manuel Cícero - V. S1LVA, Manuel Cícero Peregrino da
PEREIRA, Bernardo Leite - 26/201
PEREIRA, lknlO Barroso - 29/26. ~2/3ll

'lf C)

< .11·1 ano X;l\frr tia Silva - ü7 /7
l'rn11111. F"liriann l'\unr., - 'l.7/12.7

1'1RI11< '·

l'I RrtR 1 l·RA:-:co, liarão <lc -

V.

t'RANCO,

Luís .\ntônio Pereira
Prn1 IR\, .Jn~o <lc Almeida f. - 60/5
1'1RI.IR1, João Uatista - 26/75, 26/81, 26/
w:i. :::1>;168, 26f183, 28/ 151, 30/29, 67 /7
1'11u :1n . .Iº"' Clcment-c, - 26/14, 26/21, 26/
11:1. 26/114, 26/117, 26/158, 26/165",
::li' 1;:1. :!6/200, 27 /26, 27 /30, 27/32,
:!i;:,:1. 27/'M. 27/102, 27/137, 28/
:Hi. 2X/38, 28/152, 2!J/23, 29/31, 29/
;:is. 29/89, 30i5. 30/6, 30/9, 30/36,
:\O;:li. :l0/38, 30/39, 30/40, 30/41, 30/
46. :ll/13, 31/38, 31/3!J, 31/40, 31/41,
:li il:l, 35/lô, 35/22, 38/25, 39/-16. 40/23,
W.'~'l. 41/11, 11/17, 41/36, 41/45, 41/
41i. 41/47, 41/50, 1i/5!J, 41/GO, •l5/32,
·lt!: H, 48/15, 51/IO, 51/20
:•rn1:11c1, Jacinto Roque de Srna
'.l'.l/Hi,
:l!l/22, 39/.'l!J, 40/4
PEREIRA, l\fons. Manuel dos Santos - 86/11
l'rnr.m.1, José Saturnino ela Costa - 37/22,

+l/l

'Francisco de Paula Jr. - ti7 /7
francisco Pinto - 74/], 7·l/5
l'r.~soA, José Maria Ildefonso Jácome 11<1
Veiga - 3!J/25, 40/35, 41/49
P1CA7'ÇO, Antônio Correia - 33/'.l
l'nfflffA, D. Silvério Gomes - 4~/54
Prnnan .. José de Barros - 43/ 19, 44/4.

l'ES>OA,

l'L~soA,

1'10 IX -

-13/9, 6()/9, 6G/6, 73/23, 71/4,

s:./4, 87/6

Pm.AJA, visconde de - V. ALBUQUERQUE,
Joaquim Pires de Carvalho e
PIRAI'AMA, barão de - V. LACERDA, Manuel
Inácio Cavalcanti de
PrrANGUI, Francisco Guaritá - 56/16
POHL, Johann Emmanuel - 60/7
Poc11, J. Pablo Ramon - 75/4
POMBAL, marquês de - V. MELO, Sebastião
José de Carvalho e
PONTAL, barão do - V. SouSA, Manuel Inácio de Melo e
l'ONTI::S, Rodrigo de Sousa da Sih'a - 40/26
l'ONTOJs, Eúouard de - 34/4
PORTELA, Joaquim Pires de Machado 87/15
PORTO AELEGRE, Manuel de Araújo - barão
de Santo Ângelo - 35/46, 60/7
PORTOCARRERO, Hermenegildo de Albuquerque - 73/ll
t'ORTO SEGURO, barão e visconde - V. VAR·
NHAGEN, Francisco Adolfo de
PORl'UGAL, Tomás Antônio de Vilanova
28/125, 45/51
l'RADo, Antônio Caio da Silva - 89/1
PR.ArJO, Antônio da Silva - 86/2, 86/11,
88/6
PRADO, Manuel José de Meneses - 74/4
PRATES, Feliciano José Rodrigues - 55/4

m1, 47/3, no/8

harão de - V. FF:RRF.IR.A, Antúnio
Pedro da Costa
1'111;nrmo. Antúnio Francisco - 70/l
l'1'.\11DRO, Joaquim Antônio - 40/64
1'1"1irmo. José Feliciano l'crnan<les - visconde de São Leopoldo - 23/305, '2.6/
li. '.!.6/E 26173. 27/22, 27/'!.'J, '.!.7/121,
'.!.8/!l9, 43/107, 75/7
!'111;•10. Silvestre Henrique de - 40/68
l'l!l:llO. .Josê Wanderley de Araújo - 68/2
l'1:-;10, Antônio Clemente - barão e visconde de NoYa Friburgo - 32/28
]'INTO, Estêvão - 23/269
PINTO, Hermenegildo Antônio - 45/24
l'I!l:TO. Manuel da Costa - 28/155, 40/20,
.j(ll'.!'.!.. 40/38, 48/5, 50/8, 56/7, 77/3
l'I!\'IO, l'c. Manuel !\faria de Mat-0s - 53/19
PINTO. Sebastião narrelo Pereira - 40/20
l'l:>:KAS, Júlio - 86/8
1'10 II - il ,'2

Q

l'I:'\!l.\RÉ,

Pio

\'I - 85/4

Pio \'II - 45/21, 88/17
Pio \'III - 45/21

Jânio - 23/98
barão de - V. CHAVES, Pedro
Rodrigues Fernandes
QUEIRÓS, Eusébio de - V. CÂMARA, Eusébio
de Queirós Coutinho Matoso - 41/6,
41/39, 50/33, 51/10, 52/l, 52/24, 56/1,
56/6, 75/7
QuEIRós, João Batista de - 23/46
QUF.Luz, marquês de - V. Ck>STA, João Severiano Maciel da
QUENTAL, Bartolomeu do - 30/97
QUINTILIANO, José da Silva - 46/17, 46/21,
46/24

QUADROS,

QuARAIM,

R
Giácomo - 60/7
Mons. João José Vieira - 50/19,
51/11, 52/12, 52/15, 52/28
RAMOS, José Ildefonso de Sousa - barão
de Três Barras - ''isconclc de Jaguari
RAJA GABAGLIA,
R.AMAI.110,

-

·15/16, 45/23, 46/48, 47/17, 47/24,

52/l

Pe. Rafael Jacinto - 54/7
Alberto do Rego - 27/13
RANGEL, Pe. João Clímaco de Alvarenga
Natural da Província do Espírito Santo, onde nasceu em 1795. Presbítero
secular e formado em Direito pela Faculdade de São Paulo em 1833, arcipreste e vigário da vara em sua proví11cia, que ele representou quer na As·
scmbléia provincial, quer na Geral, durante a 3.ª legislatura. Foi reputado
como distinto teólogo e orador sacro.
Ocupou também o cargo de diretor do
Liceu e foi lente de latim. Deixou pu·
blicados sermões e obras poéticas. (Ver
a respeito: Sacramento Blakc, op. cit.,
vol. III, p. 39í) . In~crvensõcs: 3,1/12,
!M/16, 3·1/ 19, 31/22, 34/30, 34/31, 34/~8.
34/48, 3'1/49, 34/51, 31/52, 35/5, 36/4.
36/6, 36/8, 36/39, 37/28
RATISBONA, Leandro de Chaves Melo - G7 /4
RATTON, Inácio - 35/16
RAULICA, Joaquim Ventura 88/17
RAVAILLAC, François - 45/51, 45/54
REBELO, Domingos José Antônio - 30/8'1
RERELO, Pe. Joaquim do Amor Divino
V. CANECA, Frei - 23/169, 45/19
REIII·:r.o, José Sil vcstre - 26/ 7l
R1mouçAs, Andr{! - 86/11
Rr-:;1ouçAs, Antônio Pereira - 29/42, 29/43,
'.I0/19, 30/35, 30/36, 30/98, 31/24, 32/
15, 43/10, 43/16, 43/46, 43/56, 46/15,
17/6
REGO, Lourenço Antônio do - 35/33
REGO, Lnís do - 28/125, 43/10
REGO, Pe. Tom;\s de Morais - Natura\ da
dclacle de Oeiras na Província do Piauí.
Orcknado sacerdote cm 1860 no scmin:irio dn l\faranhão, começou a exercer
o ministério pastoral nessa província,
wmo vigàrio da freguesia de Caxias e
depois de S. José dos l\fatões. Voltando ao Piauí, foi nomeado vig{irio de
No~sa Senhora elas Dores, em Teresina.
Ainda no Maranhão, ingressara nas lides políticas e elegeu-se deputado à
Assembh',ia provincial, da qual veio a
ser presidente cm 1870. Também no
Piauí elegeu-se deputado provmcial e,
ma's tarde, em 1873, depmado i1 AsscmhUia Geral. Proclamacla a República,
foi membro da .iunta de governo de
seu Estado natal e membro do primeiro Conselho de Intendência de Teresina, cm 1890. Foi uma das figuras mais
RAMOS,

RANGEL,

notáveis do clero piauicme, ramoso orador no púlpito como na tri!rnn;: pot[·
tica. Empenhado cm seus deveres pastorais construiu a igreja e o cemitério
da Vila dos Humildes, hoje cidade de
Alto-Longá no Piauí. Em Teresina,
terminou as obras complementares da
igreja de São Benedito, concluídas lrês
dias antes de sua morte súbita cm 1890.
Tomou parte nas lutas da Igreja contra o poder temporal, mas sabia ~cr
tolerante com as pessoas, sendo mesmo
elogiado por maçons e anticlericais, mio
obstante sua firmeza doutrinal. (Ver a
respeito: Odilon Nunes: Pcsq 11isa !'ara
a História do Piauí, 4.U vol. p. :;;,8, e
Hygino Cunha: História drl.'i Jicligiõe.<
no Piaui, Teresina, 1!l!'.·I, p. 1::2) . intervenções: 73/4, 73/6, 7'.l/i, í'.l/10,
73/16, 74/7. 74/8, 74/11. 1:.;'2. 7'>/5,
75/6, 75/9
REINAUT, Pc. Miguel Jmt'' - Entrou na
Congregação do Oratório, a qual abandonou tornando-se sacerdote cio clero
secular. Ensinou história cdcs::lstica no
Seminário de Olinda. Entrando na p~·
lítica representou, como clcpntaclo, a
Província de Pernambuco na J.ª legislatura. Encontramos d rias gr;ifias i!c
seu nome: Rcinau e Rcinaux. (Ver a
respeito: Sebastião de \'a,çoncclos Galvão: Dicionário Corhogrâfico, Histórico
e Estatístico de Perna111/mco, Rio, 1908,
vol. I. p. 462) . Jntcrvenr:fJcs: 2!i/30,
26/17!\, 26f176, 27/18. 2i/I'l. ~!i/~6.
27/53, 27/134, 27/m. '.28/GH. '28/!)3,
29/94
REIS, Antônio Manuel dos - 73/2'1
REIS, Arthur Cc'·zar Ferreira - ~fi/-1"i, ~'l/!l'I
REIS, Baltasar Pinto cios - 29 /'.l'.!
REIS, F;ibio Alexandrino de Canalho 61/1
RE1s, D. José Antônio dos - Na~ccu na CÍ·
dade de São Paulo, cm 1798 e ncs•:i
mesma cirlade formou-se cm Direito.
Entrou para o clero e com 33 anos f:>i
nomeado bispo de Cu'ab:I. Foi membro
do Consdho de Sua Majestade, prelado
doméstico de Sua Santidade, canele palatino, c:imcnclaclor ela Ordem ele Cristo, presidente honor:\rio elo Instituto de
.\fr'ca cm Paris, membro do Tnstitut<>
Hisicírico e Gcor.;nífico Brasileiro e ela
Acad mia de Bclas-/\rtcs. Era cstimaclí,simo por seus diocesanos. Representou a Provinda ele São l'an lo na Assembll·ia Geral nas 3.ª e 1.ª k~blaturas.

3.'.? I

Publicou um Compêndio de Teologia
l\iural, várias canas pastorais e sermões.
Morreu em Cuiabá, em 1876. Intervenções: 34/42, 35/5, 35/ 13, 35/21, 35/40,
36/29, 36/34, 36/37, 38/20
R.i!:NDON, D. José Arouche de Toledo 23/138, 23/139
RtsENIJE, Estêvão Ribeiro de - barão, conde e marquês de Valença - 23/21, 23/
185, 23/214, 27/30, 30/97, 45/32
RESENIJE, Simplício Coelho de - 87 /11
REsENDE, Pe. Venâncio Henriques de Nasceu em Pernambuco em 1784 e aí
faleceu a 9 de fevereiro de 1866. Pres·
bítero secular, cônego honorário da Capela Imperial, vigário da freguesia de
Santo Antônio do Recife, comcm.lador
da Ordem de Cristo e oficial da Ordem
do Cruzeiro. Foi republicano cxaltadíssirno e, como tal, tomou parte nas revoluções de 1817 e de 1824, sendo que
na primeira inclusive pegou cm armas
com um contingente por ele levantado.
Foi preso, sofreu muitos trabalhos até
ser beneficiado pela anistia da Coroa.
l'~i deputado cm muitas legislaturas gerais desde a Constituinte de 1823. Representou Pernambuco nas legislaturas
2.ª, 3.ª. 4.ª e 8.a, e Minas Gerais, como
suplente, na 5.ª legislatura. É a figura
do clero que mais intervenções fez nos
debates parlamentares. Sua [é republicana criou-lhe obstáculos para a entrada no Parlamento, mas acabou modificando suas idéias políticas, tornando-se
não somente monarquista como tambhn
exaltado membro do partido conservador, no seio do qual fakceu. Escreveu:
Proclamações ReJ1ublicanas, editadas em
folhas avulsas e cm diferentes datas.
Uma dessas "Proclamações" se acha no
proce<so de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca e a esse atribuída. Redigiu
v;írios jornais, entre os quais: O Marimbondo (Recife), periódico de idéias
republicanas, de que saiu o primeiro
m'uncro a 25 de junho de 1822, e a
Gazeta Pernambucana, órgão também
de divulgação do ideal republicano,
cujo primeiro número saiu a 11 de setembro do mesmo ano. (V. a respeito
Sacramento Blakc. Dicionário Bibliogrúfico lirasilciro. Vol. Ill, p. 313).
Intnvcnc;ões: 23/15, 23/23, 23/24, 23/
25, 211/26, 23/27, 2'.l/28, 23/2!1, 2'.l/39,
23/40, 23/12, 2'.l/43, 23/!í2, 23/5!i, 23/ií6,
23/74, 23/75, 23/76. 23/80, 23/81, 23/85,
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23/88, 23/89, 23/94, 23/!)5, 23j!J8, 23/
101, 23/106, 23/108, 23/109, 23/112,
23/114 23/116, 23/Il9, 23/128, 23/129,
23/136, 23/138, 23/139, 23/147, 23/154,
23/155, 23/156, 23/157, 26/161, 23/163,
23/164, 23/165, 23/167, 23/169, 23/170,
23/172, 23/173, 23/175, 23/176, 23/177,
23/178, 23/179, 23/180, 23/183, 23/184,
23/ 189, 23/ 191, 23/193, 23/ 194, 23/ 196,
23/197, 23/198, 23/202, 23/204, 23/206,
23/208, 23/209, 23/213, 23/214, 23/215,
23/223 23/225, 23/230, 23/233, 23/235,
23/242, 23/243, 23/246, 23/247, 23/250,
23/252, 23/253, 23/254, 23/255, 23/257,
23/260, 23/262. 23/263, 23/265, 23/266,
23/267, 23/268, 23/269, 23/271, 23/276,
23/277, 23/278, 23/282, 23/283, 23/284,
23/290, 23/292, 23/2!H, 23/301, 23/302,
23/304, 23/307, 23/310, 23/315, 23/319,
23/320, 23/321, 23/32'1, 23/325, 23/328,
23/330, 23/332, 23/3:38, 23/340, 23/342,
23/343, 23/344, 23/345, 23/346, 23/34.8,
23/351, 23/353, 23/356, 23/357, 23/358,
23/363, 23;:l64, 23/365, 23/371, 23/377.
23/378, 30/2, 30/10, :l0/12, 30/18, 30/19,
30/20, 30/28, 30/3!J, 30/'10, 30/60, 30/65,
30/71, 30/72, 30/74, 30/78, 30/79, 30/
89, 30/91, 30/97, 30/!)C), 30/JOJ, 30/
105, 30/IOG, 30/J!O, '.ll/2, 31/4, 31/
5, 31/12, 31/13, 31/15, 31/19, 31/21,
31/22, 31/2G, 31/27, 31/28, 31/37, 31/40,
31/42, 31/45, 31/46, 31/47, 31/48, 31/49,
32/3, 32/8, 132/11, 32/12, 32/l3, 32/14,
32/17. 32/18, 32/19, 32/20, 32/23, 32/29,
32/33, 32/35, 32/36, 32/39, 32/40, 33/l,
33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/8, 33/9,
34/l, 34/2. 34/3, 34/-1, 34/7, 34/14,
34/17, 34/18, 3'1/23, 34/26, 34/28, 34/31,
34/33, 34/34, 34/37. 34/44, 34/47, 34/50,
35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7,
35/8, 35/10, 35/12. 35/14, 35/18, 35/20,
35/23, 35/2G, 35/27. 35/29, 35/35, 35/36,
35/38, 35/43, 35/44, 36/1, 36/G, 36/7,
36/8, 36/10, 36/1 L 36/12, 36/14, 36/21,
36/22, 36/23, 36/25, 36/28, 36/32, 36/36,
36/37, 36/11, 36/42, 36/15, 37 /l, 37 /2,
37 /3, 37 /4, 37 /6. 37/7, 37 /8, 37/9,
37/10, 37/11, 37/12. 37/13, 37jl4, 37/18,
37 /20, 37/21, 37 /22. 37/23, 37/24, 37 /25,
37 /26, 37 /30, 37 /31, 37 /32, 37/33, 38/3,
38/4, 38/12. 38/13. 38/15, 38/17, 38/19,
38/20, :18/23, 38/24, 38/25, 39/1, 39/2.
3!)/3, 3CIJG, 39/ll, 39jl4, 39jl7, 3!J/20,
3!>/21, B!l/22, 39/23, 39/24, 39/27, 39/28,
3'J;29, '.l!l/30, 39J'll. 3!)/33, 39/37, 39/38,
3!>/'10, H!>/42, H9/43, '.l9/44, 39/15, 39/46,
;J!l/47, 39/19, 39/50, 39/51, 10/6, 40/7,

40/8, 40/11, 40/12, 40/13, •IO/ 1'1, ·IU/ 15,
40/16, 40/19, 40/23, 40/24, 40/26, ·10/27,
40/29, 40/32, 40/35, 40/36, 40/3í, i0/38,
40/39, 40/41, 40/42, 40/43, 40/47, -10/48,
40/49, 40/56, 40/58, 40/59, 40/64, 40/65,
40/66, 40/67, 40/68, 40/fül, 40/71, 40/73,
40/75, 40/77, 40/79, 40/80, 40/81, 40/82,
40/85, 40/88, 40/89, 40/91, •10/92, 40/93,
40/94, 41/1. 41/2, 41/11, 41/12, 41/13,
41/15, 41/16, 41/18, 41/20, 41/22, 41/23,
41/24, 41/25, 41/27, 41/31, 41/35, 41/39,
41/44, 41/45, 41/52, 41/53, 41/60, 42/3,
42/4, 42/5, 42;6, 43/ 1, 43/2, 4'1/3,
43/4, 43/6, 43/7, 43/8, 43/10, 43/11,
43/12, 43/H, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18,
43/20, 43/21. 43/22, 43/23, 43/24, •13/25,
43/27, 43/28, 43/29, 43/31, ·lj/33, -l:l/34,
43/35, 43/36, 43/37, 43/38, 43/39, ·13/40,
43/12, 43/43, 43/44, 43/45, 43/·16, ·13jl7,
43_1•18, 43;53, 43/56, 43/57, 43/59, 43/62,
•13/G:J, 43/66, 43/67, 43/68, '13/69, 43í70,
43/71, 43/72, 43/75, 43fi6, 43/77, ·13/78,
43/80, 43/81, 43/84, 43/85, 43/86, 43/87,
43/88, 43/92, 43/93, 13/91, 43/%, 43/\17,
43/100, 43/103, ·13/104, 43/lOü, 43/l07,
43/I08, 43/109, 43/110, 43/112, 43/113,
43/111, 43/115, 431116, 43/117, 43íll8,
44/ I, 44/2. 44/3, 44/4, 41/5, 44/6,
4·1/7, ·H/8, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4,
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7,
50/8, 50/9, 50/10, 50/12, 50/13, 50/14,
50/15, 50/16, 50/17, 50/20, 50/21, 50/22,
50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28,
50í29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/3'1,
50/35, 50/36, 50/3i, 50/38, 50/39, 50/'10,
50/41, 50/42, 50/43, 50/44, 50/45, 50/46,
50/47, 50/48, 51/1, 51/2, 51/3, 51/5,
51/7, 51/8, 51/10, 51/12, 51/13. !>1/14,
51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20,
!il/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26,
51/28, 52/1, 52/2, 52/3, 52/7, 52/8,
52/IO, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16,
!í2/20, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/29,
52/30, 53/9, 86/12
REssURRuç,\o, Pe. Manuel da - 28/127
Pc. Antônio Pereira - Eleito suplente de deputado na 2.ª legislatura,
pda Província tle São Paulo, tomou
assento já cm 1831 até o fim da legislatura cm 1833. Intervenções: 33/5,

RIBEIRO,

'.13/10, 65/2

RIBEIRO,
RrnEIRO,

Bento Manuel - 40/47

Francisco Antúnio - 53/10

Francisco Joaquim Gomes - 52/!I
João José Lopes Mendes - 27 /53,
2!1/!H

RmEIRO,
RrnEmo,

Pc. Joaquim J«;,:, L"I''' '.\lrndcs
- Eil'ilo suplcntc dl' tkptnado ;\ Assembléia Geral, na 2." legislatura, pela
Provincia de Minas Gerais, substituiu
desde Jt;26 a 1829 o Pc. l\[anucl Rodri·
gucs da Costa que não chegou a tomar
assento na Cúmara.
RIBEIRO, José Araújo barão e visconde
do Rio Grande - 30/l'í, %/li, 3G/18
RIBEIRO, .José Cc·s;írio de '.\liranda visconde de Ubcral.Ja - 2í j-18, êl0/97,
RIBEIRO,

40/57, 51/20

M:h1cio Caetano 87/1, 87/3,
87;"1, Sí/7, 87/12~ 87/1·1, 87, lí, X8/2,
88/3, 88í5. 88/7, ssr), 1'8/IO, 88/ 1I,
88/13, 88/17
RIBEIRO, l'c.
R:timundo l'tanci<co - Su.
plcnte de dcpu1ado :'t :\s,cmblt"·i;i Gc·
ral, pela l'rovi11cia do Ccad, na W.ª
legislatura ekgcu·se d"putado pclo 2,0
distrito da mesma provi11cia, na 12.ª
legisla1ura. Nasceu no Cear;\ em 1820
e folcc;eu na mesma províucia, já du·
rantc a Rcplililica, cm IH!J 1. Jnlt:rvcn·
~'fx:s: 5!ifl6, !í8/J, !í8ifi, 58/7, 58/10,
61/ I, frl/2, 61/3, G6j-1, 66/7
RICARDO, David - ·10/ !03, ·E'>/l!J
RICAUll, In;ício - 41/45
Rio BRANCO, barão do - V. PAR,\N!IOS,
José Maria tla Silva .Jr.
Rio BRANCO, visconde do - V. J> AJl,\NllOS,
Josi'. Maria da Silva
Rio llAS CONTAS, I.º barão do - V. VIANA,
Francisco Vicente
Rio DA PRATA, barão do - V. GUEJJEs, Ro.
drigo Pinto
RIO GRANDE, visconcle do - V. Rn<EIRO,
RIBEIRO,

José Araírjo
NECRO, barão do - V. CARVALllO, Ma·
nucl Gomes de
Rio PARDO, harão e conde do - V. VA·
Ll.Nn:, Tomás Joaquim Pereira
Rio VERDE, barão do - V. LBIOS, João
António de
RIO VERMELllO, 1.º visconde do - V. r.JE.
NEsEs, Manuel Inácio da Cunha
RIVERA, José Frutuoso - 36/20, 37 /22, 41/

RIO

25, 41/28, 68/1
ROCHA, Pc. José Ribeiro Soares da - Na-

tural da Prodncia da Bahia. Cursou
a univrrsidarlc de Coimbra, omlc se diplomou em filo<ofia, cm 1798. En·
trrJU para o clero ~ccular e, cm
1828, foi eleito cúncgo do cabido
da Sé da Bahia. Fm 18'.ll. am1111iu
o governo do arcehí~pado tl;t Bahia, 11;1
ausência tle D. Rumualdo A11tú11io de

SANTOS, João Brígida dos - 41/6, 67/l
SANTOS, João Caetano dos - -!{i/5·1, 48/13,
50/36, 64/1
SANTOS, Joaquim Fellcio dos - 43/9, 67 /5.
88/14
SANTOS, mons. Luís Gonçalvts dos - ver
nos Anais Pe. Perereca. - 28/158, 34/
14, 39/27
SANTOS, Manuel Zeferino dos - 39/31
SANTOS, Marçal José dos - 46/48
SAN'l'OS, l'e. Miguel Teixeira de Araújo

30/87

SANTOS, Plácido Mendes dos - ':!.7 /29
SANTOS, Tristão Pio dos - 37/11, 37 /20
SÃo GABRIEL, 1.0 visconde de
V. MENA
BARRETO, João de Deus
SÃO GABIUEL, 2.º visconde de
V J\IENA
RARRETO, João Porfírio
SÃO JOÃO NEPOMUCENO, barão de - V. LEI·
'tE, Pedro de Ak<intara Cerquei!~•
SÃO LEOPOLDO, visconde de - V. P1"lllE!RO.
José Feliciano Fernandes
SÃO LoURENÇO, visconde de -- \'. MARTIN~.
Francisco Gonçalves
SÃo VICENTE, visconde e marquês de - V.
BUENO, José Antônio Pimenta
SAPUCAÍ, marquês de - V. V1AN11, Cândido José de Araújo
SARAIVA, José Antônio - 52/11, 53/13, 5·1/1,
(j()/5, 60/9, 66/1, 68/I, 68/2. 77 /12
SARlllNHA, Pedro Fernandes - 46/3!\
SARMENTO, Casem iro José de Morah - ·19/ 1
52/18, 52/29
SAY, Jean Batiste - 43/103, 45/19
SCHAUMBURG-Lu•rE, conde ri(' Lippc - 23!
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ScHucn, Roque -

35/28
SE/\RA, António Correia - :17 /12, 37 /18
54/12
SETDLER, Karl - 29/34
SEIXAS, D. Romualdo Antônio de - Nas·
ceu .na cidade ele Camct<I. Província
do Pará, cm 1787. Filho de pais po·
bres, foi educado pelo tio materno, ''
Pc. Romualclo de Sousa Coelho, qut'
viria a ser bispo do Pará. E11t rou no
seminário de Belém, mas já com Jf,
anos era enviado a Lisboa e con[iado
à Congregação do Oratório. De volta ao
Pará, com apenas 19 ;mos era professor
no seminário, onde ensinou latim, n-.
tórica, filosofia e franc2s. Com 22 anos,
foi enviado, como vice-diretor do scminfirio, para saudar D. .João VI, cht'gado ao Brasil. Ordenou-se sacerdote
em 1810, foi feito logo pároco de camctá, vig;írio-gera] c vig;\rn capitular

da diocese de Belém. Foi nesta ocasião
que fez grande amizade com os s;ibios
alemães Humboldt e :\lanius, cm visi·
ta ao Pará, com os quais 111a111eve COI"
rcspondência e por meio dos q uai, rc·
cebeu o diploma cl<• sócio da Real .\ca·
demia de Ciências de ;\luniquc. Em
1821, foi escolhido mrn1bro da junta
governativa do Par;í e seu presidente.
Em 1825, deixava dcfinith·;imclllc o P~
rá, a fim de assumir a cadeira de deputado à Assembléia Geral, na l.ª kgisIatura. No ano seguinte, era nomeado
arcebispo da Bahia, un<lc porl:in sú
chegou cm 1828, enfrentando na Cfüna·
ra, da qual foi feito presidente, as tcn·
dêncüts galicanas cl" h:ijú. Yoltaria cn·
tretanto a ser eleito dcputat!o pelo Pará, na 4,ª legislatura, e pela Bahia na
3.ª e 5.ª. Foi o primeiro hrasilciro
que ocupou, como arcebispo, a Sé da
Bahia, cujo scmin;íriu maior rl'animou.
Fundou o Instituto Hist<írirn da llahia,
do qual foi o primeiro presidente. Em
1841, foi ele quem pn"sidiu ;\ saf\Ta(:ão
do imperador, o jovem D. Pedro li,
pelo que foi feito conde e. mais tarclc.
marquês de Santa Cruz. ~o l'arla1m:11lo
foi certamente o mais ilmtre reprcscn·
tante cclcsiás~ico, insigne defensor do~
direitos da Igreja C' o mais lúciclo pro.
motor dos in tcrcssc' da ,\1nnúnia. Era
pregador da Capela Imperi;d, clignit;i.
rio <la Ordem da Rosa, (' grã-crnz (];1
Ordem de Cristo. Era membro do lns·
tituto Histórico e Gcogr;ífico Brasileiro
e do I11stituto da .-\frica, COill >cd<" 1·111
Paris. Morreu na Bahia, e111 fins d('
1860. Suas Obras Comfilctas foram p11hlicadas na Bahia cm 6 volumes, con.
tendo inúmeros sern1iies, ora~õc' [(11u._
bres, cartas pastorais e discursos. Escreveu um Manual de piedade ou guia
espiritual e deixou uma autohio;.;rafi;i
com o título de 1Uc11uiriru ria Marqw'.1
de Santa Cru;:, Rio de Jandro
1861. Intcrvcm;ões: 2fi/3. 2u/1:l. 26/4'1
26/ri·t. 26/55. 26 ''>8. 2ii/70. 21i/71. 21;1
108, 26/IJ:!, 2!i/11'1. 2h'I JK, '!.ii/1·1\1
~6/)!J(), ~6/158,

:.!1)/l:">!I,

~(i/172.

~(i_!l8~.

21)/183, ':!.lijl84. ':!.fi/l!l'.\, ':!.611!11, '!.G/1%.
!!Ci/':!.06. '!.G/21':!.. 27/l'.l, '.!.i. Hi. ':!.7/17.
27 /'.!.'.:, ':!.7 /':!. l, ':!.7 /'.!.H, 27 (\1, 27 f'.18, '.!.7 ti'>
21 ;rio, 21 (íl. 21
z1 1:.1. '!.7
';!.; ;:.<;
27/!'>7, '27/67. '27/71. '27/i?... '!.7/7G
27/77, 27/Sla, 27í82, '.!.7/81, 27/l(Jr,
27 / Hlíi. 27 ! I07. '.!7·111. ':!.7 /l lli. '27

r•::.

r•r..

J:H, '28'1, 2H/8, 2~/l!J, 2K/18, 28/20,
!.!tt/'...'.fJ, "l..'KJ'!.í, ~8/?.H, ~nrto, '.!.8/-:/.!., ::!:)/ü'..!,
28jü'.l, '2.8/G1, '28/6'.J, '2.8/ 131, 29/20, 29/
2·1, '2'.!f'l':>, 2'J/3í, 29/H, 29(15, 29/66,
'1.!J/6í, '2.!Jjí5, '2.!J/80, '2.9/84, 29/91, 29/93,
2!J/'J<!. '1.!l/95, 29/97, 29/!!9, 2!!/101, 29/
!03, '1.!l/!07, 29/!08, 29/IO!J, 2!!/110, 32/
11, !i'l/·1, 34/8, 34/13, 34/ 14, 34/35,
3·lf'11, 35/8, 36/2, 36/4, 36/5, 36/6,
3G/9, 3G/ !G, 36/21, 36/27, 36/29, 36/31,
:J6/3l, 36/37, 38/18, 38/21, 38/22, 41/30,
41/46, 41/47, 45/32. 58/3, 60/13, 61/6,
71/8, 86/10, 88/17
SENA, Miguel Florêncio Xavier de - 40/81
SEl'ETIBA, visconde de - V. COUTINHO, Aureliano de Sousa e Oliveira
SEQl'EJR,\, Alexandre Joaquim de - 57/12
SEQUEIRA, José de Góis - 53/6
SERRA, Pe. João Duarte Lisboa - !í4/22
Sumfo, Pe. Custódio Alves - 36/26
SF.RTÃO, Domingos Afonso - 29/80, 41/42,
46/46
SIGAUD, José Francisco Xavier - 75/7
SILVA, Agcsilau Pereira da - 74/8
S11.vA, Pe. Antônio Bernardo da Encarnação
e - Nasceu cm Viana, Província do
Maranhão. Formado cm Dirci10 pela
universidade de Coimbra cm 1825, entrou na Ordem dos Carmelitas Descalços. Passou depois ao clero secular, foi
examinador sinodal, professor de retórica e poética no Liceu Maranhcnsc e
visitador do bispado. Foi deputado provincial e posteriormente deputado à Assembléia Geral na 4.ª legislatura, de
1838 a 1841, pela Província do Maranhão. Veio a ser comendador da Ordem de Cristo e sócio do l mtituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Morreu
110 ano de 1848. (Ver a n:spcito: Francisco Morais: E.1tudo11tcs d11 1111i,1ersitlade de Coim/1m nascidos 110 Brasil,
Coinihra, J!J4!J, p. 42!í: D. l'ranci'co de
Paula e Silva: AJ10111ame11los /lílrn a história eclesiástica dv Mrm111hão, Bahia,
1922, p. 480}. Intervenções: 38/7, 38/8
S11.vA, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado e - 23/1, 23/5, 23/12. 23/13,
23/14, 23/35, 23/40, 23/49, 2'.1/53, 23/55,
23/'í9, 23/63, 23f6!í. 2'.l/G8, 2:!/70, 23/85,
23/86, 23/!l!í, 23/13:l, 23/13(), 23/145,
23/155, 23/157, 23/159, 2'1/lí'I, 2:1/184,
23/185. 23/201, 23/20!), 2'11210, !,!•:1218,
23/2!í8, 2!l/2íi2, 23/2í9, 2'.l/2K2. 2:1/302,
23/3.'íl, 23/3'í8. 2'.lr,62, 23/'.170. !!'l/373,
'23/375, 23/!liô, 23!!179, !!fi.!G, 2~lf70.
32/38, 33/7. 33/1'1, 31/4. 39{'.I, 39/8,
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3'1/32, 40/2, 40/47, 40/49, 40/51, 40/52.
•I0/51, 40/61, 10/67, 41/6, 41/9, 41/25,
41/30, 41/31, 41/35. 41/40, 42/6, 42/7,
43/5, 50/39, 51/10, 56/7
SIJ.VA, Antônio Dinis da Cruz e - 27 /53,

28/114

S1LVA, Antônio Joaquim de Morais e 74/4
SILVA, Antônio José da - 27/53, 52/13, 52/
'!.7, 53/2, 53/21, 53/22, 54/10, 56/5
SILVA, Bárbara Bueno da - 45/51
SILVA, Bento Gonçalves da - ver Anais Bento Gonçalves - 36/19, 37/11, 37/24,

45/22

SILVA, Caetano José da - 45/49
SILVA, Diogo Duarte da - 23/250, 23/266,
26/211, 27/51
SILVA, J'irmino Rodrigues - 52/10, 77/10
S1LVA, Francisco Domingues da - 56/13,
56/15, 71/7
SILVA, Pe. Francisco - 45/51, 45/54
SILVA, Francisco Gomes da - 27/136, 28/75,
30/18, 31/48
S11vA, Francisco de Lima e - 27 /42, 31/36,
36/2. 36/13
SILVA, Francisco de Paula e - barão de
lbicuí - 27 /4
S11.vA, Francisco .José da - 46/50
SILVA, Francisco Xavier de Lima e - 23/
169, 27/42, 35/44, 36/30
SILVA, Pc. Inácio Xavier da - Sacerdote do
clero secular, deputado à Assembléia
Gemi pela Província de Goi{1s, na última legislatura do Império, <le 1886 a
J88!J. - 86/9, 86/12, 87 /3, 87 /10, 88/2.
88/9
SiuA, Pe. Justino Domingos da - Nasceu em Sobral, Ceará, em 1823. Ordenado sacerdote cm 1846, bacharelou-se
em Direito cm Olinda em 1849. Foi
deputado provincial em sucessivas legislaturas e deputado geral, na 14.ª legislatura. Foi lente elo Liceu Cearense
e Diretor da Ins1rur,ão Pública. (Ver:
Antônio Martins Filho e Raimundo Girão: O Ceará, 3.ª ed. Fortalc1.a, Instituto do Ceará, 1966, p. 515). 69/l
SILVA, João cttndiclo de Deus e - 27 /55,
31/6, GO/l
Su.v,,, João Manuel Pereira da - 48/8, 48/

9, 51/3, 55/5, 55/ô, 61/5, 74/4, 75/l

SJI.VA, José í\ngdo Márcio da - 66/7
S11.vA, José Arnbnio de Oliveira e - 52/22
Su.vA, José Bonifácio de Andrada e - 23/3,
23/7, 2319, 23/13, 23/3~. 23/36, 23/39,
2:1/1!í, 23/·19, 23j:1'1, 23/60, 23/85, 23/!15,
23/99, 23/l Jl. ~:l/120, 23/131, 23/157,

23/161, 23/172, 23/179, 23/186, 23/225,
23/295, 23/314, 23/3i5, 29í107, 31/8,
31/20, 3212, 32/15, 32/26, 33/13, 34/7,
34/8, 34/9, 40f73, 43/66, 45/21, 52/ ll,
52/20, 60/3, 66/l
SILVA, José Correia Pacheco e - 30/34
SILVA, José Joaquim Pereira ela 56/16,
74/5
SILvA, José Seabra da - 45/l
SILVA, Luís Alves de Lima e - ver Anais
duque de Caxias - 23/124, 27 /34, 32/
20, 36/2, 38/7, 41/14, 41/38, 42/l, 42/5,
42/7, 43/3, 43/5, 43/20, 45/1, 45/13,
48/18, 68/2, 69/l
Sn.v.~, Luís António Domingues da - 88/9
SILVA, Luís Antônio Vieira da visconde
de Vieira da Sílva - 61/10, 62/7
~ILVA, Luís Moutinho de Lima Alv<tres e
- 23/75, 39/45, 45/21, 87/6
SILVA, Manuel Cícero Peregrino da - 86/15
SILVA, Manuel da Fonseca Llma e - barão
de Surui - 37/18
SILVA, Manuel do ='lascimento Castro e 27/86, 27/92, 27/107, 28/79, 29/10, 29/
100, 30/75, 30/80, 35/14, 35/H
SILVA, Manud Joaquim Pereira da - 23/
122. 30/76
SILVA, Manuel Pacheco Jr. - 75/7
S11.vA, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e - 23/37, 23/134, 23/175, 23/258,
23/271, 23/379, 32/26, 48/9, 77/11,

86/10

Miguel Joaquim de Cerqueira e 23/352
S11.vA, Paulo Barbosa da - ·1:if7
SILVA, Rodrigo Augusto da - 88/ l
SILVA, Pe. Sil\'cstrc• Alvares da - Natural
de Minas do Cocal, Província de Goiás.
Ordenado sacerdote, foi feito pá~oco de
Jaraguá. Era mulato, orador fluente e
sua cultura geral impressionou o sábio nalUralis~a A. de Saint'Hilaire. Foi
eleito, pda sua província, deputado à
Assembléia Constituinte de 182'.l. (Ver
a respeito: Claro Augusto de Godoy:
Fragmentos do passado; Rio ele Janeiro,
197!í e Cónego J. Trindade da Fonseca
e Silva: Lugares e Pessoas, Sfio Paulo,
1948. p. 429). 23/226, 23/227, 23/236,
SILVA,

23/~69

Teodoro llfachado Freire Pereira da
72/2
S1Lvt~lkA. l'c. Antônio Fernandf's •la. - Nasceu em E'táncia, Prnvh1cia rle Sergipe,
cm l i95. l\1atriculou-st no M:min;\rio
baiano de São D:"1111aso, sendn ordenado

S1LVA,

-

sacerdote cm 1820, vindo a <er nincgo
honorário da Sé J\!etropolit;ma. De rnlta a Sergipe, num momcn10 de intensa
agitação, envolve-se na:; lutas poiilicas,
é preso e remetido its au1oridadcs mi·
lilares da Bahia como propagador de
idéias sulH"crsi\'as e suspeito de ser
emiss;\rio secreto de D. Pedro 1. Rcstitn írlo à liberdade com a jJrndama!)O
da Independência, voltou a intervir na
polít·ica da província, adquirindo influt:ncia que se cons:ilidou durante o
predomínio dos Andradas. Foi deputado ü Asscmbl(~ia. Geral e pela sua
provínôa nas lcgislat1ir~i~; ~-ª· 3.ª. ·1.ª,
5.ª. como suplente, e R.ª. \'t'in a ser
momcnhor da Capela Imperial. nwmbro do Conselho de S. \!. o imperador, comendador da Ordem de Cris10.
Foi o fudador da irnp1ens:1 sng:p:rna,
lan~·ando cm 1832 o Jlecn/Jiltldnr S1Tgipano, primeiro jornal do Coasclho Geral da Província de Sergipe. Morreu
na Bahia cm 1862. l'uhliwu um rela·
tório "sobre a existência de prl'ciosas
minas de ferro e de um rio suhtcrdneo
na Província de Ser.~ipc" (\'<T: Ue11i1ta

do Instituto Histlirico e r.eogrdfico
llrasileíro, tomo 23, p. 1~9 ss) . 30/-!3,
30/lOl, 32/25, 34/2i, 311~ 1), 3·1/3'l,
M/45, 34/48, 35/5, 35:31, 35/32. 35/37,

35/42, 3!í/46, 36/13, 36/l:\, ?.fi!J7, 31)12~.
36/26, 36/33. 36/40, 37 !5, 37 !17, '.lí /29,
37/32, 40/31. 41/42. -13(!. -!;l/00, ·11>/68,
43/73, 49/4, 51/4, 51/23. 'í211. 52í5,
52/6, 52/9, 52/18, 52 1 19, !í2.'22
S1LVf.IRA, Dom Francisco Baltasar da - 'í6/7
SILVEIRA, Policarpo de Sa IHa Gcrt rudes 51/IO
SIMÕES, Pe. Francisco de Paula - )up!cnle
de deputado na Ass<.·mbléia Geral pela
l'rovincia de São l'aulo, na 2.ª legislatura, tomou assento nas St'.ssücs de IR32
e 1833, substituindo o deputado Manuel Joaquim de Ornclas, que acabara
de falecer.
SINIMBU, vbcondc de V. StNnrnu, João
Lins Vieira Cansansfio de
S1N1MllU, João J.ins Vil'ira C;msansão de
vi.<conde de Sinimhu - ·10/76. 60/4
S1N7.1G, l'e. Pe<lro - 21i/178
S1sMON1JI. Jl'an Charlc' l.i'.011arrl Simond de
-- 43/103, ·15/l'l
SM!Tll. A(1am - 27/IOO, 29/3fi, 13/103
SMITll. W. - 3!í/25
SoM<"s, Antônio Marquc.s da· Costa - 45/32
SOAIU·~~. Gaspar - 29/ Ili

>27

,,. ·.

1· ,,

l\c\tl.ttd111tl

\ ! :: . , !.;

:li :.!I

Batista Pcrdra de

AlllÚIHU Vici1a da -- :'-:a~ccu
hl.1,lc• 1lc Eh'a~. l'onugat. Veio jo·
'cm i'·'111 n l\rasil t' ingressou na· Or·

~1l.Ul:\nt. r(~,
1:.1 ,

,:.-m 1'1:md!lrana, onde foi professor de
'-1.;:1;h\;1 c:11Ti111rn. Passou depois para e
.-ln'' '''<"ular e veio a ser cônego da
C•1wl.1 Rt•al, pregador régio da cn~ão
h>·;:u.-;i;1 <lt• Porto Alegre. Aderiu à
l\1mtitui~o protnulg-.1da cm 1824, veio
p;1u .1 Cone como deputado à !.ª le·
;:i>l.1t11ra pt•la ProYíncia do Rio Grande
.i,, Sul. Na Cone, foi nomeado mon·
x·nh,n· da Capela Imperial e senador
do lmpt1rio. !\101Tcu 110 Rio de Janci·
n•. <'Ili l~:lti. Deixou publicados vários
'"'mi•<'~ t' uma ora~'ão fúnebre pelo
mf.1m1· n. Pt'dro Gtrlos de Bourhon
e l\1.1c:a11~;1.

(Ver: Sacramento l\lakc,

,•ç·. át .. n•L l. p. :128). 26/49, 26/50,

~~t~6~206~207~207~2~8~
~!. 2tl/92, 26/93, 26/!06, 26/111,

26

llti, 26/ 133, 26/145, 26/150
Belisário Soares de - 36/44
'.'<>t·,,, Bernardo Lobo de - 35/6
S...>1,.\, lkis Florentino Henrique dr - 66/3
''! ''· l':ietano José de - 30/42
S<ll;.\ e \R\'Al.11(), visconde de - V. CARVA·
Llill. .\111únio Alvrs de Sousa
S...•1"·1, l'rancisco de Paula V. 1\!Ei.o,
Fr;1ncisco de Paula Sousa e
Sub\ FRANCO, visconde de - V. FRANGO,
Bt·rnardo de Sousa
5<•1·,"· Côn. I;rancisco Bernardino de
~(l

51>1·~'·

n..rnardo

~i ;s
s...-,r;1, l'c, Francisco Jorge de - 58/l

S.c

Tomás Xavier Garcia de - 40/10
visconde e
::.;:fo de Mauá - 29/32, 31 /21. 48/21,
:.:1 :::::<. 56/13
ScM.<.. J<ião Caetano de Oliveira e - 87/16
Y.>c'!.'. J~o Cardoso de Menezes - 69/1,
t~~ 'J:?
~.:>.:!,,. J:ii.quim Gomt'S de - 57 /3, 60/2
~,.,,,,. J:1Sf:' Antônio Soares de -- 43/5
S:·'.:;,•. 1,fanu.el. Inácio de Melo e - harão
t:1(• !'cmliill - 27 /86, 36/37, 36/38
'>:•'. "" 1). l\farr<:>s ..\nlônio de - ;\aoceu
_ 3;,h'.a, e!TI liil. Esmdou no semi·
' : : l• l:rtJUÍt'f,;;<cpal do Salvador; orde:: .:·.• s~!n'<iOI<'. foi nomeado vig;írio da
:::·:l.!é:S!a ca Yit(,ria, na mesma cidade.
/.·~:•>o <: cuh1. domina1a com fluência
<: : ngua !~tina. Panic'pa•:do to~n inte:i>o. inttTe>;e de» problemas públicos,
0
:

''·

S,y, ; .... Irineu Evangelista de -

foi ce<lo nomeado secretáro dn Governo
da llahia. Em 1820, [oi clcí~o deputado
às Cortes de Lisboa. De volta ao Brasil
foi eleito em 1826 deputado à l.ª kgislatura da Assembkia Geral. Ao la·
do de D. Romualdo, defendeu i:om

denodo os interesses da Igreja e, cm
outubro do mesmo ano, foi nomeado
bispo do Maranhão, sendo sagraclc> no
Rio de Janeiro, na Igreja de Nossa Se·
nhora do Carmo, Capela Imperial ,.
Catedral. Só em 1830, pôde assumir
pessoalmente o governo de sua diocesl'.
ela qual foi um dos mais ilustres pa,.
~ores. Pcrt('.nccu ao Conselho de S. M.
o imperador, foi comL'lldador da Ordem
de Cristo e dignitário da Ordem da
Rosa. Em sua diocese, foi deito vúrias
vezes dcpntado à Assembléia provincial.
l'aleceu no i\faranhão. c111 1842. Deixou
escritos vários sermõc~. cartas pastorais
e oraçfü:s fúnchn:s, bem como u1>1a M1:.
mória' sobre a Capi1a11ia <le Scrgipl'.
datada de 1808. (Ver a respeito: Sa·
cramcnto Blakc, vol. VI, p. 221). '.!.6/1,
26/3. 26/8, 26/14, 26/15, 2ôí17, 2fi/18,
26/21, 26/22, 26/25, 26/35, 26/42, 26/5!!,
26/59, 26/61, 26/61, 26/65, 26/ôfi, '2.lif6'.I.
26/70, 26/71, 26/72, 26íi3. 26íí6. 26/82.
26/85, 26/86, 26/88, 26/91, 26/%, 26/!18,
26/lOl, 26/!04, 26/112, 2ó/1Hi. 2fi/117.
26/122, 26/124, 26/125. 26/12fi, 26/129.
26/130, 26/133, 26/136, 26/138, 26/1::9.
26/143, 26/144, 26/146, 26/147, 26/148,
26/l'íl, 26/153, 26/154. 26/160. 21i/l61.
26/163, 26/164, 26/166, 2G/lfl7' 26/16~1.
26/li2, 26/ l 73. 26/J 76, 26í 177, 26/ 180.
26fl81, 26/185, 26/186, 26fl87, 26/188.
26/189, 26/190, 26/194. 2Ci/l98. 26/200,
26/203, 26/204, 26/205, 2li/207. 2fi/208,
26/209, 26/210, 26/212. '.'.i/4, 27/11.
27/18, 27/19, 27/26, 27/2!1. 27/30, 27/31,
27 f 38, 27 /39, 27 ;.~3. 27 f 54, 27 /61. 27 /63,
27 /67. 27/72, 27;75, 27 /82, 2i /8:~. 27 /85.
27/88, 27/90. 27/97, 27/100. 27/f02.
27/110, 27/112. 27/113, 27111:,, 27/13~:.
27 /134, 27 /138. 28/12. 28/W, ~íl/l!I,
28/22, 28/29, 28;38, 28/58. 28/[>9, 28/63.
28/67, 28/71, 28/74, 28i8!i. 28191, 28f!l7.
28/100, 28/102. 28/ll!í, '.'.8 1 123, 28/125.
28/1'.'.ó, 28/127, 28/128, 28/Ull, 28/l'.\2,
28/1'13. 28/134, !!8/J.11, 2H'l41. 28/14!:.
28/l'íO. 28/151, 28/l:'í6, 28/15:-;. '.~'.l/11,
29/17, 29/18, 2!'1/l!l, 29136, 291:17, ·~!)/3'>.
29/61, 29/62, '2<Jf6il, 29 '6'1. 2!1/íO, 2!1/72,
29/7!1, 29/74. 2!1'84, 29/85. 211/87. 2lJ/9'l.
!'.9/9·l, '.!!J.1!)8, 29/100, 2!1;101. :!'l/102,

29/106, 29/107, 29/109, 32/11. 34/14.
45/26
Sous.\, OL:ívio Tarqüínio de - 23/3!1. 3!1/h.
73/23, 74/4, 74/8, 74/9, 75/2, 75/5
SoTJSA, Paulino José de - visconde do Uruhruai - 37/30, 39/13, 40/40, 41/4, 41 /21,
41/28, 41/32, 41/50, 43/5, 44/8, 46/48.
ti9/6, 73/27, 87/3
SousA, Pedro Luís Soares de - 88il5
5ousA_, Pedro Pereira de - 64/5
SOUSA, Washington Luís Pereira de - 23/9H
SouTO, José Joaquim Vieira - 30/72. 31/1,
31/2, 37/7
SP1x, Johann Batis~ von - 29/2!)
STOCKLER, José Cristiano Garc;ão - ·15 / I
SToCKLF.R, Francisco de Borja - 26/51
STRAFFORD, Thomas Wentworth conde.
26/124
SnART. Charles - 29/57
Srnnz, João Diogo - 36(10, 40/6-1
Sucur!RA, Pe. José 11errcira Lima
Natural da cidade do Crato, Província do
Ceará, omk nasceu cm 1781 . Formado
em advocacia participou tia rcvo!uç.'io
de 1824 e foi um dos <kputado~ ao
congresso republicano da Confcdera<;ão
do Equador. Preso e condenado ;'1 rnmte obte\c indulto do imperador D. l'e·
dro L Entrou depois na carreira ceie·
siástica e ordcmm-se sacerdote do clero secular. Vol~amlo à vida política.,
foi deputado à Assembléia provinda!
do Ceará, vice-presidente da mesma
provincia e deputado à Asscmbkia Ge..
ral, na 4.ª legislatura de 1838 e 1841.
Desenvolveu inten1Sa atividade pela im·
prensa, fundando e dirigindo O Cearen·
se ]acaúna, de orientação política li·
bera! e O Cireneu, de cunho religioso.
Morreu na cidade de Fortaleza, cm
1867. (Vn a respeito: Sacramento Blake, op.cit., vol. IV, p. 426). 40/82
SuE, Eugênio - 45/51, 45/54
SI'Rl'Í, barão de - V. SrLVA, Manuel <la
Fonseca Lima e

T
T.\LIEYRAND-PÉRIGORG,

-

53/7

Charles Mauricc de

Joaquim Marques Lisbna visconde, conde e marquês de Tamandar(· - Gfl/l
TAMANDARÉ, visconde, conde e marqui·s V. TAMANOARÍ-:, Joaquim Marques Lís·

TA~L\NDARÉ.

'"'ª

Bencvcnuto Augusto 1le lllagalhãcs
49/I, 52/11, 55/6
TAUNAY, Afonso d'Escragnullc - 10/69
TAUNAY, visconde de - V. TAUN.W, Alfrl'·
do Maria Adriano d'Escragnollc
TAUNAY, Alfredo Maria Adriano d'Esnagnolle - visconde de Taunay -- 7:ij7,
73/16, 74/4, 77 /7, 86/'1. 87 /!, 87 ;3, :'.7 /
4, 87 /5, 87 /7
TAVARES, Pc. 'Francisco Muni1. - Nascl'U na
Província de Pernambuco, no ano de
1783. Sacerdote do clero sem lar, teve
par~icipação destacada na 1crnlu~.5n d.e
1817, o que lhe ,·;deu drios :uws d .. pn·
são, onde foi companheiro de Frei l:;1·
ncca. Posto cm liberdade, foi deito.
cm 1821, deputado ús Cortes tk Lisboa,
onde sofreu humilha<;iíl'S das quais 11;!0
se esqueceria. De volta ao Bra,11. foi
deito membro da ,b:,c111hll-ia Coibi.!·
tuintc, em !82~l. quando prop(>< a ex·
pulsão de todos os pon11gucscs s~1spd
tos de não aderirem :1 lndqwndcnua.
Seu projeto foi uma das r:1usas da qut"·
da do Ministério e ela 1lisso!Ul,ão da
Constituinte. Voltaria i1 C::1mara como
deputado por Pernambuco, na G." kgis.
)atura. E111rc 1826 e l R3'.! cstere cm
Roma como secretário da lega1)n brasileira e seu cncarrega1!0 de nq~úcios,
quando freqüentou m jc,11ítas. modifi·
canelo muitas de suas idi:ias, pelo 1fllt:
foi acusado de dcscrlnr pelos lihcrais. Fez o doutorado cm T!'ologia pc·
la universidade de 1':1ris. na moHS:!·
nhor honorário da Capela !111prrial.
membro do Conselho do impnador,
dignitário da Ordem do Cruf<'iro. comendador <las Ordens de Cr:sto " da
Rosa, fundador do lns1it11to .\rque1>lú·
gico de Pernambuco e ,_ócio do _l1~sti·
tuto Histórico e Gcogr:íl 1co l\rasilciro.
Morreu cm J>ernamhuco 110 ano d..
1876. Publicou ma l<'5c tle dou'.or:n:do cm francês, cm 18'..'.'í. Deixou 11111a
TAQUES,

Hist<íria da Revoluçiio de l'rr11r1111buco em 1817, Recife, \;-;.!O, e 11111 l'rojeto de Comtil11iç1io f111ra o Jinl•r'rio rio
Rrasil. IntervCll(Õcs: 2:1;2. 211/lli, 2:\fl'.!,
23/14. 23/16, '.!3/17, 2~/2'1. 2'li21. 2:1/28.
23/29, 23/30, 23/31, :!:lf'M. 2:1;:;:,, 2:1/~~
23/42. 23/51, 23/'í1, '.'.:;/r,7, 23/li:I. '.!:I li.
23/79, 23/80, 23/87, '..?:l/'l'..'. 2:L'l'.i. '..''.\ '!S

23/107, 23/113, 23/11·!, 2'.l/Wi. 2:11111;,
23/117, 23/120, 23/121, '.!'.l/12'..'. 23/I'.!!.
23/126, 23/133, 23/J:M. 2:1/1·10, 2:111·1:1.
23/148, 23/150. 23ílfili, '.':lr'liS. :;::'l/2.

VARNHACEN, Francisco Adolfo <lc - barão e
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53/18

-

Emissão de -

39/48, 39/49, 40/93

BIBLIOTECA NAC10NAL ·-· 60/10, 86/15
BIBLIOTECAS - 41/46
BICAMERALISMO - 50/47
BICHO-DA-SEDA BILHETES -

BILL ABERDEEN -

-· Lei de -

27/38

BILL DE INDENIDADE - 40/92, 41/48
BISPOS - 23/357, 26/149, 58/3, 66/6

Acusação aos - 73/16, 85/3
Ajuda de custo para os - 69/6
-- Apresen~ação dos - 36/2
Ataque aos -· 66 /2, 73 /20, 75 /2
- Atribuições dos - 26/149, 26/I71
Autoridade dos - 40/74, 43/52
Censura aos - 88/3
Condenação dos - 75/2, 77/2
Confirmação dos - 36/3, 36/4, 36/5,
36/6, 36/7, 36/31
Côngruas dos - 27/94, 30/104, 30/107,
35/30, 56/12
- Defesa dos - 73/8, 73/16
Delitos civis dos - 46/2
Direitos dos - 27/73, 27/74, 27/75, 27/
76, 66/7
Direitos dos - condenarem - 66/6
Eleição dos - 29/95, 40/7, 53/8, 53/9
Escolha dos - 54/3, 59/2
Faculdade dos - 36/38
Formação dos - 73/14, 73/27
- Inslituição canônica dos - 39/9
Julgamento dos - 40/2, 50/36, 51/2,
51/15, 74/4
Juramento dos - 28/70, 28/71, 28/72,
36/36, 39/2, 40/23
Jurisdição dos - 27 /53, 27/55, 43/53,

43/55

Manuten~ão

dos -

27/31

N01nea<:ão dtis
~i /:•'.), ~7 1:,.1. 27 /55,
32/21, 39/7, 39/8. ?ili·l:í. :í'.l!S
Ordenarão dns - -10123
Pagame~to dos - :14/'2
Poder temporal dos -·. :, 1f10
- Poderes dos .-· 43/li·1. 4!1/66
·- Prisão dos - 57/3, 7·!/9, 7·1/12
Privilégios do povo para os - :'>l /10,

W8

Processo dos - 74 f'1
Pronunciamento elos -·· 60 1 17
Provimento cios - 3-1/4':!. ·
- Os - sujeitos a recurso - 66/3, 66/5,
66/6
BISPADOS - 45/35, 45/36
Criação de - 27/19, 27/94, 3-1/35, 34/
41, 34/42, 36/30, 43/9, ·15/34, 4!í/35,
45/37, 46/22. 46/32. 46/33, 46(14, 16/35,
50/17, 53/2, 53/5, 53/7. 53/9, 53/13,
54/1, 59/9, 87/3, 87/16, 88/3
de Cuiabá - 40/74
Do~ações dos 40/74
Emolumentos dos - 46/28
Números dos - 29/66
IlLASFeMIAS - 27/15, 27/IG, ':!.7/17
BOA VIAGEM - 40/82
BOA VISTA - 58/6
- Comarca de - 73/23
BOUVIA - 45/21
BORRACHA -

Extração da - 86/11
Sapatos de - 43/20
BOTÂNICA - 26/43
BRAGANÇA - 28/6
- Estrada de - 73/12

-

~

BRASIL -

Desenvolvimento mor;il do -- 31 /il. 31 (
9, 31/10
Imagem do - 87 /3
Naturalização no - 23/208
População do - 23/208
Prosperidade do - 28 /77
Riquezas do - 23/208
Situação interna do - 28/14
BRASfLIA - 40/71
BREVE PONTIFfCIO - 73/16
Publica~ão de 73/23, 74/4
BREVES -

-

Comarca de - 86/15
BUDGET - v. OrçamenLo - 28/144
BUENOS AIRES· 29/23. 40/77. 41/28,
45/21
-

Bloqueio a - 28/24
Guerra a - 28/140

-

Epirodio do -

BRIGUE CACIQUE -

30/71
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BULAS __ Aprova eão das - 27 /53, 27 /54, 27 /55
-- llrncplácito às - 27 f'56
BUQUIM - 86/13
BURCHENSHAFT - 43/10
BU1:1CAS EX-OF1CIO - 28/42. 28/43

e
CABANOS - 35/25, 35/43, 36/18, 38/12,
39/17, 41/31, 43/58, 45/23. 46/35, 50/5
Revolta dos - 35/35
CAilEDELO Fortakza do - 54/5
CABIDOS - 27 /19, 27 /'19, Z1 /53, 27 /54,
27/55, 28/114, 50/18
Decadência dos - 31/14, 34/41
Reforma dos - 28/114, 28/116
Suspensão dos - 31/14
CABO FRIO farol de - 43/69
CABO SUBMARINO - 74/5
CABO VERDE - 23/249
CABRAS - 41/9
CAÇADORES DE MONTANHA - 43/20
CACAU .- Cultura do - 86/11
Expu1t.a~ão de - 41/31
Plantação de - na Amazônia - 52/17
CACHOEIRA - 40/82
Comarca de - 86/15
CADEIRAS - 23/304
Fquivalência de - 43/25, 43/26
CAH; - 28/139, 40/82
Comércio de - 43/11
Cult·ura do - 28/139, 86/ll
Dízimo do - 28/139, 28/156
CAIAl'úS - 86/12
CAIXA ECLESIÁSTICA - 28/110, 28/lll,
28/112, 28/113, 28/114, 32/8, 32/9
CAIXA DE SOCORROS - 88/8
CALAMIDADES PúBLICAS - 40/82
CALANGROS - 29/19
CALÇADOS l':\brica de - 50/47
CALÇAMENTO - 51/18
CALDAS - 40/78
CÃMARA DOS DEPUTADOS
AJ.(itaçôcs na - 40/60, 40/61, 40/62
Cerimonial da - 26/2, 26/3
Compet(~ncia da - 40/4, 40/94, Hf48
Conspira~ão contra a Z1 /25
Jldiate na - 41 /35
Desprestígio da - 47/17
Direito da - 32/38
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Dissolução da - 31/16, 31/18, 38/4, 40/
12, 40/57, 41/25. 4l/28, 41/33, 11/38.
42/7. 43/5, 43/10, 44/9, 48/22, 55/13.
88/18
Felicitação à - 31/29
Funcionários da - 23/148, 23/149, 50/
7, 55/1
Guarda militar na - 26/53
Ineficiência da ~ 23/20, 23/88, 23/89,
23/92, 23/93
Maioria da - 41/28
Mordomo-mor da - 23/89
Ortodoxia da - 60/19
Pensões sobre a - 31/36
Polêmicas na - 41/48
Prorrogação da - 30/100
Quorum da - 26/1
Recesso parlamentar da - 29/2. '19/6
Reforma do Regimento da - 45/41
Regimento da - 23/89, 23/92, 23/93,
23/147, 23(152, 23/153, 23/154, 23/155,
23/202, 23/2~7. 26/2, 26/3, 30/3, 55/1
Reunião da - 27 / ll
Tensões na - 88/18
Tumulto na - 41 /29
CÂMARAS EPISCOPAIS - 29/110
Nomeação dos escrivães das - 29/110
CÂMARAS MUNICIPAIS - 27/63, 28/90,
28/91
Atribuições das - 28/83, 28/84
Divisão de termos - 28/ 143
Cí\MARA VITAL1CIA - V. Senado
CAMARILHA - 40/20, 40/22, 40/33, 40/
40, 40/45, 45/7
CÂMBIO - 39/49, 41/44
CAMETA - 55/12, ?4/3
Navegação de - 73/12
Breves - Cidade de - 74/3
CAMINHEIROS - 28/109
CAMPANHA Hospital da caridade de - 41/41
CAMPO GRANDE Freguesia de - 85/2
CAMPO DE SÃO CRISTóVÃO ~ 43/92
CAMPOS Município de - 34/52, 34{53, 40/M.,
43/108
CAMUNDONGOS - 37/5
CANA-DE·AÇúCAR Cultura da - 86/11
Pesquisa sobre a ~ 52/18
CANAIS Abertura de - 27 /77
Construção de -· para o Nordeste
51/26. 52J20
CANHõES Compra de - 40/ 39

CANONICATOS Extin~ão dos - 31/14, 32/30
Suspensão dos - 31/14
CANTAGALO - 30/26, 31/29
CAPELA - 29/59, 41/42
Criação de - 34/41, 35/39
CAPELA IMPERIAL - 26/34, 29/54, 29/
61, 29/63, 29/97
Despesas da - 28/146, 28/147, 29/9ft,
29/98
Manutenção da - 27/62, 28/141, 28/
151, 30/87
Mestre-de-cerimônias da - 40/74
Orçamento da - 47/22
Reforma da - 50/17, 50/18
Sustento da - 27 /61
Verba da - 46/37
Verba total consignada da - 46/38
Verbas para a - 39/35, 46/40
CAPELÃO-MOR DO EXÉRCITO - 28/47,
31/30, 50/9
CAPELÃES MILITARES - 27/109, 27/llO,
27 /lll, 50/9, 50/10
Direito dos - 48/6
Gratifica~ão para os 39/27, 40/49,
40/50, 40/52, 40/53, 40/54, 41/20
- Serviço dos - 40/50, 40/53
CAPELÃES NAVAIS - 27/109, 27/110, 27/
III
CAPITÃES-GENERAIS - 23/166, 28/106
das forças de P linha - 23/121
de 2.ª linha (milícias) - 23/124
Ordenanças - 3.ª linha - 23/124
CAPITÃES-MORES - 28/101, 30/28
CAPITAIS Mudança das - 51/II
Transferência das -.: 52/20
CAPITALISTAS - 29/10, 41/38
CAPUCHINHOS - 27/139, 28/17, 28/18,
28/19, 28/34, 28/61, 28/100, 30/72. 38/
13, 43/21
Apologia dos - 74/14
Vinda dos - 74/14
CARAÇA Colégio do - 28/19, 28/20, 28/22, 41/
41, 15/42, 45/54, 64/5
CARAMURUS - 32/33
CARATER REVOLUCIONARIO - 71/6
CARAVELAS - 39/32
CARDINALATO - 45/21
Criação do - 45/37
C.ARGOS PúBLICOS Acumulação de - 23/253, 23/254, 29/
100, 39/28, 43/48, 48/20, 60/3
Habilitação para - 34/39

CARIDADE Estabelecimento de - 28/81, 28/82, 29/
39, 29/80, 41/41
CARIOCA Chafariz da - 39/33
CARIRI - 46/45
CARIRI NOVO - 38/10
CARMELITAS - 45/42, 45/51, 56/5
CARMELITAS DESCALÇOS - 30/66, 35/
22, 36/34
Extinção dos - 36/12, 36/13, 36/14,
36/15, 36/16, 36/17
CARNE -- Consumo de - 43/108
CAROLAS - 57/12
CARROS DE ENTERRO ~ Impostos sobre - 43/78
CARTA PASTORAL - 30/105
CARTAS DE SEGURO -Suspensão das - 31/46
CARTAZES Proibição de - 73/5
CARTOGRAFIA - 43/66
CARVÃO-DE·PJmRA Minas de - 35/15, 41/1, 45/19
CASA IMPERIAL Dotação da - 26/201
CASA DOS óRFÃOS DA BAHIA - ':!.9/80
CASA DE SUPLICAÇÃO - 50/3
CASAMENTO Anulação de - 27/129
Certidão de -· 27f14
clandestino - 73/18
Competência da Igreja sobre o - 85/4
Competência do Governo sobre o 60/15, 60/16
Competência sobre - 57 /3
Contrato do -- 85/4
Custos do - 32/6, 32/7, 32/8, 32/9,
43/64, 43/66
Dissolução do - 60/18, 60/19
Efeitos civis do - 60/13, 60/14, 60/15,
60/16
Exigência de vacinação para o .. - Si /17
Habilitações para o - 87/17
Indissolubilidade do - 60/16
de não-católicos - 59/·1, 60/13, 60/14,
60/15, 60/16, 60/18, 60/19, 60/!!0, 60/21,
61/7, 61/8, 71/2, 77/2, 85/5, 87/13
Natureza do - 60/15, G0/16
Número de - celebrados - 87 /2
Pastoral do - 60/Hi
Privilégio paulino sobre o - 60/18,
60/19
Projeto sobre o - r,8/8
Scculariza~ão do 61 /8
Validade do - 60/20, fi0/21, 61/7, 61/8
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CHIMANGOS - 48/18
CHINA - 27/38, 27/106, 43/5
CHINESES Imigração de - 53/18
CHOROGRAPHIA HISTôRICA - 69/4
CIDADANIA - 23/117, 23/309, 23/310, 23/
314, 23/315, 23/316, 23/317, 23/322, 23/
323. 23/324. 23/325. 23/328, 26/187
Direitos de 23/317, 29/53, 29/59,
43/112, 45/14, 45/15
Deportação de - 31/36
- Direitos de - 23/317, 23/331, 45/14,
45/15
CIDADÃOS - v. Cidadania CIDADE PR~-HISTôRICA - 51/9
CIDADES Criação de - 28/46, 28/54
Iluminação das - 31 /21
crnNCIAS Contribuição da Igreja para as - 88/
2, 88/3
Estudos das - 39/32
crnNCIAS ECLESIASTICAS Ensino das - 28/127
CJf,NCIAS FfSICAS - Curso de - 37 /29
C!ENCIAS NATURAIS Curso de - 47/12
Estudo das - 26/159
Subsídios às - 56/ll
Clf.NCIAS SOCIAIS - 26/163, 26/164
CISMA - 53/8
Ameaça de - 36/37
CISPLATINA 23/203, 23/206, 23/291,
23/292, 23/293, 23/311. 23/326, 26/
5, 26/14, 27 /2, 27 /99, 29/19, 29/23, 29/
57, 31/13, 41/25
Guerra da - 26/10, 27 /69, 27 /78, 27 /
135, 28/13, 28/14. 28/54. 28/140, 43/5
CIRCA SACRA Direito de - 66/6
CfRCULO ELEITORAL - 45/17
CfRCULOS Lei dos - 60/5
CIRL'RGiõES 27/109, 27/llO, 27/lll,
43/23
Cont·ra.to dos - 52/7
Gratificação dos - 39/27, 40/49, 40/50,
40/52, 40/54, 41/20
CIVILISMO - 29/90, 29/93, 41/ll
CIVILIZAÇÃO Contribuição da Igreja para a - 88/2
CLASSE MÉDICA - 26/120
CLAUSURA - 26/193
CLAUSTRO Inspe\câO dos - 28/67

CLtRIGOS Isen~óes dos - 43/34, 13/35
nacionais - 87/5
Suspensão de - 66/3, 66/5, GG/6
CLERO REGULAR - , .. também Ordens
Religiosas
Crise do - 28/125
Extinção do - 36/12, 36/13, 36/14
CLERO SECULAR - v. também Padres
- Sacerdotes - Párocos - Clérigos 23/370, 26/54, 28/21
Abusos do - 39/21
Acusação ao - 28/99
Ataques ao - 56/8, 87 /3. 87 /4
Corrupção do - 26/190
Crise do - 43/57, 43/58, 43/59
Críticas ao - 8717
Decadência do 37/19. 51/10, 6'!./2,
66/3. 66/5, 66/6, 69/7
Defesa do - 28/80, 43/61. 87 /3, 87/5,
87/7
Despreparo do - 40./H
Desprestigio do - 40/1, 40/2
Deveres civis do - ·13/36
Dispensa do -· 43/41
Educação do - 26/ 189, 3ü/3·1, 36/35,
43/59
- Emolumentos do - 28/110, 28/111, 28/
ll2. 28/113
Ensino do - 62/3
Estudos do - 40/52
Estudos no estrangeiro para o - 59/2
Exclusão do - nas funções judici:írias
- 26/175
Formação do - 27 /82, 27 /83, '27 /81,
55/7, 64/l
Foro do - 26/153, 2G/151, 26/15G, 26/
158
Função pastoral do - 60/8
Fun\·ü<$ do - 57 /9
Ignorância do - 45/28, 15/17, 16/35
Incompatibilidade do - 29/103, ·13/36
Instrução do - 39/32, 40/74, 59/2
Isenção do - 34/35, 34/36
Moralização do - 51l/1
Par~icipaÇão do - nas mesas eleitorais
- 60/8
Participação do - na política - 29/
103, 41 /10, 53/18
Pobreza do - 52/21
Privilégio do - na instrução pública

- 62/3
Promoção do - 59/1
Recrutamento para o --· 39/32
Reforma do - 43/41
Remuneração do - 2G/21'2
Situação do - 27/8'1, 27 /8'1
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COAn)\1'l'ORES -- 28/91, 30/50
Cú11grnas dos - 39/35, 50/33, 59/35,
!• l li li. f'1 l /!!I
N(111H"açtto de - 39/!!5
COlll<.,~:\ --- 41 /47
CôtH<;o Ci\·il - 26/18, 41/41
do Comércio - 26/18, 35/16
Criminal - 23/260, 26/17, 26/29, 30/13,
:1·1/3, :19/19, 41/4, 43/71, 45/42, 54/111
Elaboração do - Civil - 58/9
l\lncantil - 26/18
de l\linas - 30/80
de N;1poleão - 35/39
do Processo - 30/ 13, 32/28, 40/58, 41/
30, 11/54, 43/34, 43/35, 43/53, 43/55
do Processo Criminal - 26/29, 31/12,
3·1/!í, 40/67, 43/IO, 45/5, 67/7
Reforma dos - 40/27, 40/67, 40/72
cou:c;10 _
Cria1:ão de - 26/204
COLf.:<;10 DE ARTES - 23/263, 26/17
cou:c;10 DAS ARTES DE OLINDA 16/6
COU:CIO ELEITORAL - 49/2, 51/3
Crh11:ão de - 51/4
Divisão de - 52/16
COU:CIOS ESTRANGEIROS - 28/62
cou::c10 IMACULADA CONCEIÇÃO
(J.1/5, 73/19
COU:(;!O DE ITU - 87 /3
COUGIO PEDRO II - 38/16, 39/32, 43/

95

Vnbas para o - 39/32
COUCIO PIO BRASILEIRO - 60/9
COHGIO PIO LATINO-AMERICANO -

60/9

COHGIOS PROTESTANTES - 46/50
C()LERA-MORBO Epidemia de - 87 /5
COL()~IBIA - 27 f105, 28/22, 33/6
COLO~!.,\ DO SACRAMENTO 23/246,
4~/45

COLô~IAS AGRfCOLAS -

41 /25
COLô:--:IAS MILITARES - 47/26, 47/27,
51 ·~
COLO:--:ISTAS - v. também Absolutistas 27/38, 28/87, 29/26,
:'..'SI '.:'':'. 3<1/52, 30/78, 43/ll, 43/42. 43/
'J:•:.:. 4:',!HJ4, 46/29, 47/21, 51/2li, 52/24
,.,.,.,((JJ;, - 46/46
:) ; :uJCl.ades a - 85/4
~---' L•a1:a-'..º à 46/50
I:: r: <::rar,:ã" da - 53/17
:,,.V:·:·n1.a - 5j;/J7
L·~:_i dlt 4~/109

COUi:'\JL.\Ç.~O

~

para o norte - 54/5
40/13, 40/25, 43/109,
Política de 53/4
Programa de - 53/18
Projeto de - 56/14
Projeto de lei sobre - 40/85, 45/50,
53/17
Promoção da - 39/39, 39/40
Sistema de - 51/22
Sociedade promot·ora da - 36/45
Verba para a - 51 /22
COLONOS Naturalização dos - 32/10
COLUNAS (os) - 32/33, 32/38
do Altar - 29/19, 29/79
do Estado - 29/19
do Trono - 29/19, 29/79
Sociedade dos - 30/21
COMANDANTE MILITAR - 26/151
COMANDANTES DE ARMAS - 23/183,
23/184, 26/28, 28/48
COMANDO MILITAR - 23/119, 23/125
COMARCA - 23/302
COMl!.RCIO - 27/110, 27/111
Balanço de - 43/11
Crise do - 39/48
Desenvolvimento do - 87 /14
Impostos sobre o - 43/79
Liberdade de - 28/129
Monopólio do - 53/4
Tratado de - 43/2, 43/10
COMÉRCIO EXTERIOR - v. Comércio
Estrangeiro
Abertura dos portos ao - 47/14
COMISSÃO Ad hoc - 26/14, 40/59, 40/60, 40/61
de Agricultura, Indústria, Comércio e
Artes - 26/22
de Constituição - 23/185, 23/261, 23{
312, 26/6, 26/73, 26/74, 40/59, 40/60,
40/63
de Contas - 40/16
Divisão de - 26/76
Eclesiástica 23/354, 26/25, 26/27,
26/30, 26/48, 26/76, 26/141
de Estatística - 23/312, 26/76
de Fazenda - 23/83, 23/242, 23/355,
27172
ele Instrução Pública - 23/67, 23/144,
26/15, 26/41, 26/64, 26/65
de Justiça Criminal - 31/31, 31/32
de Legislação - 23/224, 26/18
ele Marinha e Guerra - 23/250, 31/36
Militares - 26/24, 26/29, 26/30, 29/9,
2~l/90, 29/91, 2!1/92, 29/93, 30/8
Militares - Criação de - 29/81
de Minas e Bosques - 26/40, 41/1

de Negócios Estrangeiros - 23/66
de Negócios Ministeriais - 23/171
de Petições - 23/31
de Poderes - 23/15, 23/352, 42/2, 42/
3, 42/4, 42/5
de Polícia - 26/53
de Salvação Pública - 39/34, 39/36
de Saúde Pública - 23/237, 26/211
COMISSÃO DAS BORBOLETAS - 60/7
COMISSO - 29/40, 29/75
Bens caídos em - 41/42
Pena de - 29/35, 29/37, 29/74
COMPANHIA BELGO-BRASILEIRA
45/50
COMPANHIA DE CAVALARIA - 26/58
COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO, AGRICULTURA E MINERAÇÃO -- Estabelecimento de uma - 35/42
COMPANHIA DE JESUS - v. também
Jesuítas
Maque à - 73/23
Defesa da - 73/20
Expulsão da - 45/33
Patrimônio da - 46/46
Prestígio da - 45/51
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO - 26/71,
36/40, 38/23, 43/69
COMPANHIA DE PAQUETES A VAPOR
55/9, 55/11
COMPANHIA DO RIO DOCE - 31/52
COMPANHIAS INGLESAS - 30/90
COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO A VAPOR - 43/14, 51/28, 86/8
COMPf.NDIO - Adoção de - 30/67
COMUNICAÇÕES Melhoramento das - 40/34
Vias de - 26/42, 25/43, 26/71
COMUNISMO - 52/18
COMUTAÇÃO - 45/14
CONCEPCIONISTAS - 26/193
CONCESSIONARIAS - 27 /27
CONCILIAÇÃO - 46/9
Condições para a - 40/40, 40/47, 40(
48, 44/9
Política de - 46/21, 46/23, 46/24, 47 /6,
47/16, 60/3, 60/5
CONCfLIO DE TRENTO - 27/19, 27 /26,
27/29, 27/30, 27/53, 27/55, 27/81, 27/
116, 28/26, 28/27, 28/28, 28/29, 28/41,
28/67, 28/99, 28/!05, 29/'10, 30/51, 30/
!05, 32/3, 36/:i, 36/6, 36/7, 39fl0, 45/
44, 53/8, 53/9, 54/3, 60/2, 60/IG, 60/20,
60/21, 66/5, 66/6, 73/17, 73/18
CONCILIOS - 28/114, 66/6
diocesanos - 28/114
-- nacional - 30/51

provinciais - 46/34
Vaticano I - 66/7, 69/3, 69/6, 73/18,
73/26
Vaticano II - 73/16
CONCORDATA 26/154, 27/56, 27/57,
28/116, 35/18, 36/5, 39/8, 39/9, 45/42,
50/17, 65/2, 73/23, 87/6, 88/5
CONDECORAÇÕES - 31/16
CôNEGOS - v. t-ambém Cabidos - Conselhos Presbiteriais - 28/141, 46/38
Côngruas dos - 32132
_. Funções dos - 32/31
Nomeações dos - 36/1, 56/6, 56/12
CONFEDERAÇÃO - 23/294
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR
26/
24, 45/19
CONFEDERAÇÃO GERMÂNICA - 27/105
CONFIANÇA - 3i /5
Crédito de - 39/50
Voto de -- 41/37
CONFISSÃO Provisão para - 40/28
Sacramento da - 27/109, 40/50, 27/110,
27 /111
Segredo de - 26/183
CONFRARIAS - v. também Irmandades

-

73/7, 73/16, 73/23

Lucros das - 43/105
CONGREGAÇÃO DA MISSÃO - v. Lazaristas - 41/41, 45/42
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Adiamento de - 40/30
Anulação de - 48/2, 53/1
diretas - 77 /12
-·- distritais - 55/13
indiretas - 38/2
Liberdade de - 43/11, 55/13, 68/3
Local das - 4!l/1
Nulidade de - 45/l
- Validade de - 30/7, 30/8, 38/4, 42/1,
42/2. 42/31, 49/I
ELEITORADO - Composição do - 38/2
ELF!TORES - 28/29
--- Número de - 40/30, 40/32, 40/33, 40/
!l.'í. 42/1, 51/3
EMIGRAÇÃO - v. t.ambém Imigração ..
41/31, 11/32

EMOLUMENTOS -- Tahcl<t ele -- 52/2~1. ;:.:;iti, 5·1/ 10
EMPREGADOS ECLESIASTICOS __
Crimes dos - 29/64, 30/57
Penas para os - 2!l/6l
Provimento dos - 30172
Responsabilidade elos :____ 2!J/85, 29/86
EMPREGADOS l'ROVI\"CL\lS - 51/21
EMPREGADOS PúBLICOS -- v. Funcionários - 26/80
- Demissão de -- 31/3'.I. ·11/58
Gratificações de - 55!1
Número de - 43/75
Responsabilidade geral dos -- 29 /64.
29/77, 29/78, 29/82, 29183, 29/84, 29/
85, 30/55, 30/57
EMPREGOS Criação de - 41/44
EMPREGUISMO - v. tamh<~m Afilhada·
gem - Favoritismo - '10/56, 40/80, 40/
92. 41/31, 41/32, 50/10
EMPRESAS ESTRANGEIRAS -- 10/70
EMPRÉSTIMOS - 27/100, 27/104, 27/135.
29/ll, 29/12. 29/30, 29731, 2!Jf'.12. 29/
68, 29/72, 41/44
Contratação de - 34/25. 40/!)3
externos - 29/71, 31/47, 41/11
inconvenientes - 39/49, 39/50
ENCAPELADOS - 28/59, 28/123
Venda dos - 41 /42
ENGENHEIROS - 26/42. 26/13, 2t>/41
ENGENHO Senhores de - 37 /l
ENGENHO VELHO - 61/7
Freguesia. do - 56/4, 73/6
ENJEITADOS Roda dos - 32/24
ENSINO - v. também Educação
lrn1tru.
ção - Estudos - Escola~
a~ícola - 28/119, 28/120
clássico - 45/51
Lib~rdade de - 87/9
livre - 86/13
Monopólio do - 56/12
mútuo - 27/20, 30/70
primário - 27/36, 28/89, 30/!í3, 30/70.

36/27

Refonna do - 26/51. 26/54, 86/12,
87/9
religioso - v. Cat1:<1ucsc -- Catt.-cismo
- 30/25
--- secundário - 46/6
superior - 26/161, 43/·13, 43/18, 47/12
Verbas para o - 30/9<J, 86/4
ENTERROS Carros de - 4~ /78
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Proibição de - nas igrejas -- 43/99,
43/100, 43/105, 43/116, 51/24
ENTRUDO - 50/3
EPIDEMIAS - 43/99, 43/100, 43/105. 43/
JJ(i, 74/3
- Assistência às vítimas das 55/12,
56/3
de cólera-morbo - 55/12, 56/3, 56/7
EPISCOPADO - v. também Bispos
Promoção ao - 45/47
ESCOLA DE AGRONOMIA - 58/10
ESCOLA DOMÉSTICA N. SRA. DO
AMPARO DE PETRóPOLIS - 86/4,
88/16
.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO DO PARA 46/9
ESCOLA INDUSTRIAL - 50/36
ESCOLA DE MEDICINA v. também
Academia - 43/86
Estatutos da - 41/31
- Indisciplina na - 47 /9
ESCOLA MILITAR - 26/17, 40/77
ESCOLA NACIONAL DE BELAS-ARTES
- 35/46
ESCOLA NAVAL - 26/176, 40/41
ESCOLA POLITtCNICA - 26/17, 37/29
ESCOLA PROPAGADORA DA INSTRU•
Çí\O A CLASSE OPERARIA - 75/8
ESCOLAS Criação de - 26/64, 26/65
- Falta de - 52/17
ESCOLAS MÉDICO-CIRúRGICAS - 26/
137
ESCOLAS PRIMÁRIAS - 27/50, 27/51, 27/
52, 28/119, 28/120
Criação de - 27 /20, 28/89
Instalação de - 26/184
ESCOLAS PROTESTANTES - 46/50
ESCOLAS PúBLICAS - 30/23
ESCRAVAGEM - 71/5
ESCRAVATURA - v. também E:.~ravo -23/252, 23/302, 23/309, 71/4
Abolição da - 30/89, 35/3, 40/87, 41/
42, 43/38, 43/39, 43/47, 43/48, 43/92,
43/104, 50/5, 52/24, 71/2, 71/8, 86/12,
87/fi, 88/4, 88/14, 88/18
Ddcsa da - 40/87
Extinção da - 47 /15
Males da - 40/87, 43/20, 88/10
ESCRAVOS Casamento dos - 61/10,
Contrabando de 38/17, 38/19, 39/
24, 40/11
Crueldade contra os - 33/9, 13/103,
43/104, 48/12, 55/11, 61/10
Curadoria dos - 45/29
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Importação de - 36/45, 43/88, 43/
109, 50/33
- Impostos sobre os - 43/81, 43/82, 43/
91, 43/97, 51/18, 51/19, 52/24
Indenização pelos - 40/86, 71/18
nas ordens religiosas - 87 /8
Preço dos - 54/13
Residência dos - 51/5
Revolta dos - v. também Quilombos
- 27/124
Substituição dos - 41/25, 46/29
Trabalhos dos - 43/81, 50/5
Tráfico de - 23/38, 23/309, 23/323,
23/324, 23/325. 27/38, 27/39, 27 /40, 29/
32, 30/91, 31/49, 36/21, 36/25. 36/28,
37/30, 37/31, 39/24, 39/29, 39/39, 39/
48, 40/27. 40/28. 40/29, 40/86, 40/87,
41/25, 41/30, 43/IO, 43/47, 43/18, 43/
92, 44/6, 44/8, 46/7, 46/16, 48/16, 50/2,
50/5, 50/33, 50/35, 51 /22, 52/24. 54/13
55/11, 56/l, 61/10, 71/8
Transferência dos - 54/5, 55/ll
ESCRUTfNIO SECRETO 23/2. 23/4,
31/6, 47/11, 50/4, 50/6, 55/8
ESMOLAS - 40/73
ESPANHA 28/8, 29/22, -10/80. 45/21,
87/1
Relações com a - 29/24
ESPECULADORA - episódio com a 39/23
ESPIONAGEM - 23/157, 31/27
ESPfRITO SANTO - Província do - M/
52, 34/53, 39/32, 43/93, 43/108, 52/27.
58/5
ESPóRTULAS - v. também Direitos de
Estola - Estipêndio - 26/25, 26/27
ESTAÇÃO - 28/76
ESTADO - v. também Igreja e Estado Relações entre
Neutralidade religiosa do - 87 /3
Relação com a Igreja - 26/113, 26/114
Salvaç~o do 41/28, 42/7
ESTADO DE BELIGERÂNCIA - v. tam·
bém Guerra - 38/2'1
ESTADO DE DIREITO - 46/9
ESTADO ECLESIASTICO - 27 / 54
ESTADO PONTIFfCIO - 60/17
ESTADO DE SiTIO - 26/30
ESTADOS AMERICANOS - 27/105, 80/15
ESTADOS UNIDOS DA Al\IÉRICA - 23/
289, 27/105, 28/9, 28/77. 28/78, 28/149.
65/I, 87/6, 88/2
Brasil com - 34/49
Incidente diplomático com os - 4:7 /6
Progresso dos - 41/31
- Rcla~·õcs comerciais com os - 47 /6

FACULDADE DE DIREITO - v. também Escolas - Academ'as - 26/171
FACULDADE ECLESIASTJCA Criação de - 45/25, 45/26, 45/27, 45/
28
FACULDADE DE TEOLOGIA - Criação de - 36/27, 54/3, 55/5, 56/12,
59/l, 59/2
FALA DO TRONO - 23/9, 23/10, 26/5,
27/2, 28/l, 28/9, 28/IO, 28/13, 28(14,
28/24, 28/25, 30/14, 30/16, 30/17, 30/
18, 30/19, 30/25, 30/100, 36/2, 37 /12,
39/3, 51/10, 56/1, 68/1. 68/2, 74/1, 75/
5, 77 /2
Natureza da - 29/4
FAM1LIA Crise moral na - 43/65
FAMILIA IMPERIAL - 27 /80
Membros da - 43/18
- Responsabilidade da - 43/18
FANATISMO - 23/335, 23/341, 23/342,
23/363, 28/66
FARDÃO - 41/27
t'AZENDA Capelão de - 51/10
Orçamento da - 86/7, 86/8
FAZENDA NACIONAL - 23/135, 27/61
Sentell(;a judicial contra a - 3:í/~;3
FAZE:\DAS NACIONAIS - 41/42
-- Administração das _ 86/lO
l'AROL - 37/13
FARROUPILHA - Guerra - '1.7 /2, 27 /3.
29/33, 29/34, 36/10, 36/ll, 36/18, 36/19,
36/20. 36/23, 37/22, 3!1/16, 39/17, 39/
37, 40/40, 40/47, 40/48, 40/57, 40/78,
40/91, 41/2. 41/ll, 41/20, <11/25, <11/28,
41/30, ·11/33, 41/37, 41/39, 41/43, 41/52.
·!! /58, 41 /59, 43/33, 43/46, 43/67
F:\R!\ONISMO - 39/33
FAVORITISMO - v. também Afilhada·
:!em - 39/47, 41/33
FEBRE AMARELA - 50/26, 50/33, 50/38.
86/13
-- Epidemia de - 50/11, 50/:!4, 51/10
FEllRES MALIGNAS - 31/41
FEDERAÇÃO - 23/291, 23/294, 31/42, 3~/
24. 34/49, 37/3
FEDERALISMO - 31/11, 32/38, 34/18, 34/
22, 34/26, 37/3, 37/30, 411/22. 43/24.
·16/1, 46/5
FEDERALISTAS - 23/181
FEITOS DA FAZENDA fuíw privativo dos
41/27. 11/:10.
1r1/l0, fi/11
H'.R!ADO - 29/88
FEH RO - v. também Minerarão
- Fábrica de - - 29/Hi, 41(53 ·

Minas de - 40/31
FERROVIAS - v. Estradas de Ferro
FESTAS CfVICAS - 26/33
FESTAS RELIGIOSAS - 26/33, 27/63, 27/
64, 27/65, 27/66, 27/67, 28/91
FIANÇA - 23/217
FILADHFIA - 50/33
FILANTROPIA - 40/87
FILOSOFISMO - 47/23
FINANÇAS Arbitrariedades nas - 40/14, 40/15
Crises das - 27/80, 27/81, 39/49, 39/
50, 41/30
iquillbrio das - 40/69
Reorganização das - 86/IO
Situação das - 28/159, 41130
FINTA - 27 /123
FISICATURA - 27/103
FISCALIZAÇÃO - 43/29, 43/92
FISCO - Agentes do - 43/91
FLAGELADOS - 46/l, 46/14
Assistência aos - 46(41, 46/44
- Socorro aos - 46/Sl. '17/l
FLORA FLUMINENSE - 31/48
FLORESTAS Conservac;ão da5 - 43/43
Desenvolvimento de -- 47 /27
Destruição de - 5!/22
Devastação de - 43/105
FOGOS - 40/32, 40/33
FOGOS DE ARTIF1CJO - 28/87
FOME -- Combate à - 60/3
FORÇA MILITAR POLICIAL --- 29/95,
30/89
FORÇAS Emprego das - 1!/11
Vixação ele - 3G/23
Uso das - 29/56, 29/57, 41/30
FORÇAS ARMADAS .- 23/119, 26/191
Estatísticas sobre as - 26/83
Felicitações às - 69/2
Fixação das - 31/30. 39/20, 39/25
- Redução das - '.!O/fifi, 31 /30
FORÇAS DE TERRA - v. também Exército
Fixação tias -- 27/!12, 27/107, 27/108,
j0/88, 36/13, 37/22, 37/24, 38/13, 39/
!6, 39/17, 39/18, 11/11, 41/13, 41/20,
'li/23, 43/20, 43/23, 4:3/28, 4!i/6, 48/11.
50/8, 50/9, 50/IO, 51/5, 52/8, 60/5, 53/
12, 60/5
l10RÇAS DE MAR -- v. também Marinha
fo:adio das - 27 /78, 27 /79, 32/12, 32/
18, 3G/25. :l7 IJ 1. :;7 /13, ;17 / M, 37 /20,

39/24, 40/39, 40/48, 43/ll, 43/15, 43/
17, 45/7, 45/55
FORCAS ESTRANGEIRAS J~trodução de - 36/21
FORMA DE GOVERNO _ Mudanças da - 40/57
FORNECEDORES - 41/21
FORO - 26/61
Privilégios de - 26/190
FORO ECLESIASTICO 29/84, 29/86,
29/87
- Abolição de - 27/129
FORO PESSOAL - 26/153, 26/154, 26/156,
26/160, 26/188
Abolição do - 27/28
FOROS PRIVILEGIADOS - 26/158, 29/
84, 29/86
Abolição dos - 27 /129
FORTALEZA Matriz de - 38/5, 51/16
_ Porto da cidade de - 56/9, 59/8
FORTALEZAS - 37/24, 39/20, 40/73
_ de Macapá - 38/21
Reconstrução de - 54/5
FORTE DE PRfNCIPE DA BEIRA - 45/

23

FRADES - v. também Ordens Religiosas
-- 28/17, 28/18, 28/19, 28/27, 28/28,
28/29, 28/62, 28/123
Jknemerências dos -- 28/22
Defesa dos - 73/20
FRADES MENORES - 43/21. 71/7
FRADES DA TERRA SANTA Hens dos - 45/32, 45/33
FRADES ESTRANGEIROS _ Admissão de - 28/68, 28/69, 28/70
Entrada de - 28/63, 28/64, 28/66
FHAGATAS -- Construção de - 30/62
FRANCA - 27 /105, 35/25, 40/57, 40/73,
4lfl3, 45/21, 46/27, 61/8
Conflitos com a - 43/2
Crise com a - 40/10
Exigências na - 40/77
Tensões com a - 28/24
FRANCESES _ Igreja para os - 61/9, 62/5, 64/l
_ Invasão dos - 39/11
fltANCISCANOS - 26/193, 45/51, 65/2,
71/7
·- Acusarão contra os - 32/17
_
Defesa' dos - 32/3
_ Extincão dos - 32/16
FRF.CUESIAS -- 27/121
. _ Altera~õcs de - 57 /4
Criac,ão de - 34/41, 43/52, 53/21, 57 /

4, G!J/7

Divisão de - 3-lfll. 11j7, ·16/35
Interesses eleitorais nas - 6'1 /7
Transferências de - 49/I, 51/11
FREIRAS - 26/184
_ Admissão ele - 87 /7
FRENTE DE TRABALHO - 46/45
FREQO.f.NCIA ESCOLAR - 28/55
FRONTEIRAS - 26/55, 41/13
Fl!MO - 40/82
FUNCIONARIOS PúBLICOS v. tam·
bém Empregados Públicos - 26/80, 26/
106
Admissão de - 50/7
Aposentadoria dos - 37 /9
Definição de - 39/35
Demissão de - 41/31, 43/5
eclesiásticos - 86/2
Excesso dos - 46/40
Gratificações a - 55/l
Nomeação de - 41/37
Punição dos - 31 /27
Remoção de - 31/31
Resronsahilidade dos - 26/81, 26/145,
26/64, 29/77, 29/78, 29/82, 30/54
Supressão das gratificações a - 60/4
FUNCIONALISMO Aumento dos vencimentos do - 50/33
Parasitismo do - 56/14
FUNCIONALISMO MILITAR Vantagens para o - 46/36
FUNDIÇÃO CARIOCA - !í0/36
FUNDOS ASSISTENCIAIS
Desvio de - 46/14

G
GABINETE - v. Ministérios - 23/254,
52/l, 60/5
Modificação do - 45/39
Organização do - 39/48
Queda do - 88/18
Regime de - 44 /9
Renúncia do - 39/7
Voto de confiança ao - 74/4, 77/8
GADO Distribuição do - 47 /24, 47 /25, 47 /26,
47/27
GALERIAS - 23/121, 23/123, 40/61
Participação estrondosa das - 48{22
GALICANISMO 27/19, 36/36, 36/37,
71/5
Gf.NEROS COLONIAIS _ Comércio de - 43/11
Gf.NEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE
23/272

JS]

GEOGRAFIA - Ensino de - 86/6
no Brasil - 86/6
GEORAMA - 40/90
GERU - 34/46
GIQUITAIA - 29/80
GLúRIA Matriz da - 37 (25
GARRAFADAS - Noite das - 31/22
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - v.
Mmbém Direitos - Liberdades - 23/
250, 23/331, 29/2, 29/5, 29/6, 29/27,
2!J/55, 26/56, 29/57
Suspensão de - 29/9, 29/55, 29/56, 29/
57, 29/58, 29/81, 35/25, 39/51, 41/50,
41/52
GASTOS PúBLICOS - Fiscalizaçlio dos ~ 29/12
GAVEA - 53/22
Freguesia da - 64/7
G11.NEROS ALIMENTiCIOS Carestia dos - 60/5
Encalhe dos - 39/48
GLóRIAS NACIONAIS Valorização das - 86/ 15
GOIÁS - 23/226, 23/236, 23/269, 26/71,
26/196, 27/19, 27/29, 27/94, 40/32, 62/
6, 6!1/11, 73/24, 77 /7, 86/12
Bispados de - 40/74
Desordens em - 39/13
Dioceses de - 27 /53
GOIA:\'A - 50/35, 73/9
GOLPE DE ESTADO - 41/28, 41/30, '11/
31
GONGO SOCO - 28/23
Compainhia do - 41/32
l\linas de - 27 /5, 41/48
GOVERNO Abusos do - 53/10
Acusação ao - 29/31, 35/37
Apólices do - 41/43
Arbitrariedades do - 37 /21, 41 /50
Arbítrio do - 28/57
Ataque ao - 29/7, 41/35, 41/49, 41/50,
41/56, 64/4, 85/l
Censuras ao - 41/40, 77/10
Competência do - 40/52, 40/ 53
Confiança no - 39/32
Cr(·dito ao - 40/15
Defesa do - 41/35
Déficits do - 40/93, 41/35
forma de - 23/290
?\:omcação do - 41/40
Oposir;ão ao - 41/48
Orçttnientos do - 39/41
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Programa do - 39/24, 39/25
Responsabilidade do - 40/54
GOVERNO CENTRAL Poder do - 40/26
GOVERNO LIBERAL - 4217
GOVERNO MILITAR - 23/124, 23/165
GOVERNO MONARQUICO - 27 /25
Princípio do - 27/81
GOVERNO REPUBLICANO _ 27 /25
GOVERNOS PROVINCIAIS - 23/54, 23/
55, 23/56, 23/57, 23/130, 23/164, 23/
165, 23/168, 23/170, 23/179, 23/183, 23/
184, 23/189, 23/330, 26/28
Censura aos - 39/32
Corrupção dos - 69/9
Eleições dos - 23/169
GOVERNOS PROVISúRIOS - 23/97, 26/
21
GOVERNOS REPRESENTATIVOS - 41/
28
GOVERNOS TEOCRATICOS - 27 /91
GRAÇA Con<:esslio de - 77/2
GRÃO-MOGOL Serra de - 43/60
GRATIFICAÇÕES - 40/52, 40/51, 41/27
GRILAGEM - 40/73
GUABIRUS - 46/30
GUARANÁ Produção de - 73/12
GUARANIS - 73/17
Reduções dos - 43/59, 13/64, 87 /6
GUANDU - 23/299
GUARDA CIDADÃ - 46/16
GUARDA CfVICA - 30/28, 30/85
GUARDA IMPERIAL - 11/27
GUARDA NACIONAL - 28/101, 30/27,
30/28, 30/56, 31/15, 34/35, 38/12, 38/
13, 39/16, 41/13, 41/52, 46/15, 50/8,
51/5, 57/12
Consignação para a - 39/47
Convocação da - 43/28
Criação da - 31/l
Lei da - 46/24
Nomeação de oficiais da - 41/25, 41/
30, 41 /39, 46/26, 46/27
Reforma da - 43/118, 46/13, 46/15,
46/16, 46/20, 46/26, 46/27, 50/42
GUARDAS MUNICIPAIS - 30/56
GUARATUBA - 17/20
GUERRA - 23/105, 23/292, 26/10, 27/78
Explora~·ão da 40/47, 40/48
Orçamento da - 45/22
GUERRA CIVIL - 41/52
GUERRA CISPLATINA - 29/23, 40/73
ClJF.RRA DA INDEPENDJl.NCIA - 23/50,
23/52

GUERRA DO óPIO - 43i5
GUERRA DO PARAGUAI - 6í /2, 68/2
GUIANAS - 27/105
Limites com as - 43/10
GUIANA FRANCESA - 39/16
GUISAMENTO - 32/31, 32/32
GURUPI - 52/2

H
HABEAS-CORPUS - 23/117, 30/86, 31/12,
31/46, 34/3, 35/26, 37/6, 39/18, 39/19,
40/67
Suspensão de - 35/36
HABITAÇÃO POPULAR - 75/10
HABITO DE CAIM - 31/3, 31/4
HABITOS DE CRISTO - 26/34
HANSEATICOS Cidades de - 28/77
HELVÉTICA - 27/105
HENRIQUES - 40/68
HERANÇA - 40/57
Imposto sobre - 47/22
HIGIENE Comissão de ~ 56/2
HOLANDA - 60/20, 60/21
-- Tratado com a - 35/2
HOLANDESES Invasão dos - 29/88
HOMIClDIOS Estatística de _ 54/9
HOMEOPATIA - 50/11
HONORÁRIOS Acumulação de - 27 /95
HO'.'<RARIAS Concessão de - 43/31, 43/32
HOSPfCIOS -- Construção de - 45/32, 45/33
HOSPITAIS - 27 /83, 27 /85, 27 /86
Criação de - 50/14, 50/15
Manuten<:ão de - 28/58, 32/23
HUMANIDADES CLÁSSICAS - v. também Ensino Clássico - 27 / 37

I
IBIAPA - 46/46
IGREJA BRASILIENSE 27/19, 27/29,
27/53, 2i/I05, 27/134, 27/137, 27/138,
28/110, 28/ll2, 28/113, 28/114, 30/83,
3G/2, 36/.~I. 36/36, 36/37, 40/23, 73/8
Constitui(;ão para a - 29/95
Cria<:ão da - 35/12
C1<10-Mcstre da - 28/115

l'rcrrogalivas da -·- 3·1 ! rn
Santidade da - 39 /9
IGREJA CATúLICA - v. tamhón Igreja
e Estado - 26/113, 26/lH
Autoridade da - 66/i
Defesa da - 88/17
Dependência da - ·16J:l8, :il / IO, 52/22,
53/8, 56/12, 61/2
lksinten-ssc pelos 11ef!;úcios da
4ü/40
Direito da - f>0/2
Disciplina da - 27/BS, 36/4, 43/53,
43/55
Dotações para a - 62/4
Hostilidade contra a -- !í!í/7, !ili/12
Imunidades da - ·tl/10
Isenção contra a - 85/2
Jurisdição da - 26/F18
Leis ela - 73/7
Liberdade da - 73/2'.l
Missão da --· 88/5
Perseguição contra a - 74/8, 74/12
Situa~:ão da 45/51
IGREJA E ESTADO - v. tamhí·m Ordem
Espiritual - Poder Tcmpor;1l
Conflito entre - 56/6
Dependência da - :,r,/12
Hostilidade à - 66/6, 87/5, 88/16
Relações entre a - 21i/ 11 :l, 26/ 114, 26 /
149, 26/169, 27 /55, 29/frl, 43/51, 4;1,1r,3,
43/55, 46/31, 46/35, 53/5, ':>5/7, 57/4,
61/6, 66/7, 73/16, 74/4, 74/7, 74/9,
75/2, 75/5, 88/3, 88/:J
Separação entre a - 66/6, S7 /5, 88/ 16
IGREJA LUSITANA - 43/1!'J
IGREJA GALICANA - v. tambi'.·m Galicanismo - 27/116
IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO - 13/21
IGREJA NOSSA SENHORA D',\JC!H -·
41/41
IGREJA PARTICULAR - 26/48
IGREJAS (templos) - v. tarnhém Igreja
e Est·ado
Construção de - 30/33, '.I0/9:l, 46/3,
51/17, 61/9, 62/5, 61/l
Fechamento das - 73/7
Manutenção elas - 2~l/10l
IGREJAS 1'ACIO'.\'AIS -- i3/17
IGREJAS DO RIO DE JANEIRO Reedificação de - 29/101
ILHA BELA - Represália contra - 50/33
ILHA DAS COBRAS - 23/126, 51/12
ILHA DE FERNANDO DE NORONHA _
23/Wl, 4!í/14, 45/23,
Presidio da 50/10, 54/4
ILHA DO GOVERNADOR - 11/41
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ILHA GRANDE - 23/122
ILUMINAÇÃO - Obras de - 73/9
IMIGRAÇÃO - 23/208, 28/88, 30/26, 30/
52, 41/31, 46/29, 52/24, 55/3, 85/4, 85(
5, 87/3, 87/10, 88/10
Campanha pela - 87/7
Condições para a - 61/7, 61/8
Condições para a - de estrangeírOs 66/1
de chineses - 53/18
de não católicos - 53/18, 88/6
Incentivos à - 86/2
Política de - 51/22, 86/12, 86/13
Problema da - 87/10
Projeto de - 56/14
Serviço de - 86/8
Valor da - 86/12
IMIGRAÇÃO ALEMÃ - 43/107, 85/5,
88/6
IMIGRAÇÃO ITALIANA - 88/6
IMITAÇÃO - Política de - 46/27
IMORTALIDADE DA ALMA - 40/51,
40/52
IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS
59/4
- Dispensas dos - 31/44, 34/41, 36/2f),
36/31. 87/10
IMPERADOR DO BRASIL - 23/3, 23/13,
23/39, 23/78. 23/84, 23/85, 23/86. 23/
90, 23/91, 23/97, 23/98, 23/100, 23/101,
23/119, 23/136, 23/140, 23/169, 23/190,
23/193, 23/225, 23/233, 23/264, 23/285,
23/296, 23/329, 26/162, 27 /134, 40/82
Abdicação do - 33/6, 69/10
Aclamação do - 27 /63
Atribuições do - 28/86
Banimento do - 33/4, 33/9, 34/4
Coroação do - 41/24
Direitos do - 23/39, 27 /134
Doação do - 43/85
Dotação para o - 27/80, 27/81, 40/73
:Felicitações para o - 33/12, 74/13
Injúrias ao - 26/110. 26/116
Inviolabilidade do - 73/4
Lugar do - 23/3
Maioridade do - 37/7, 40/18, 40/19.
40/24, 40/40, 40/43. 40/44, 40/45, 40/
46, 40/56, 40/57. 40/59, 40/60, 40/62,
41/31
Manutenção do - 40/89
MeHres do - 40/90
Na Constituinte do - 23/3
Patrimônio do - 40/89
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Poder do - 23/13
Queda do -· 89/2
Redução do poder do - 40/73
Sauda\·ão ao - 35/39, 38/22, 45/2, 45/
20, 60/11, 61/12, 70/3, 73/24
Seqüestro dos bens do ex - 31/7
Sobre a Constituinte do - 23/13
Título do - 23/199
Tutoria do - 31/37, 33/13, 34/7
Volta do - 32/33
IMPERATRIZ Dívidas da - 27/71, 27/72
Falecimento da - 27 /71
IMPERIALISMO - 40/7
IMPÉRIO Orçamento do - 30/109, 31/40, 39/32,
39/33, 39/35, 40/66, 40/67, 47/19, 50/
12, 64/5, 64/6
Território do - 23/282, 23/289, 23/294,
23/302. 23/305
IMPÉRIO ROMANO - 52/25
IMPOSTOS - 23/272. 27/100, 29/13, 29/4,
29/16, 40/7, 41/38
Aumento de - 28/137, 40/3, 41/38,
41/45, 43/76, 43/78, 43/79, 43/81. 43/
83, 43/84, 43/87, 43/88, 43/90, 43/91,
60/3
Compet-ências sobre os - 40/7
Criação de - 51/18
Decreta~ão de - 87/15
Desvio de - 43/101
87 /l
Inconstitucionalidade de
indiretos - 87/14
Iniciativa sobre - 50/47
Isenção de - 29/16, 73/9
Política de - 43/104
de Renda - 29/82
Territorial - 43/101, 43/102, 43/103
IMPORTAÇÃO - 40/73, 43/11
Direitos de - 38/17, 39/42, 73/10, 87/
14
Impostos sobre a - 28/129, 38/19, 41/
44, 43/84, 46/2, 50/33. 50/47
Postos de - 34 /26
Tarifas de - 43/2
Taxas de - 26/19, 26/20, 26/32, 40/73,
40/79, 40/80
IMPRENSA Impostos sobre a - 43/83
Liberdade d~ - 23/44, 23/46, 23/218,
23/320, 23/2!>8, 23/262, 231331, 23/343,
23/346, 23/358, 26/7. 26/9, 2ô/12, 26/
!08, 261109, 26/110, 26/111, 26/ll2, 26/
113, 26/114, 26/115, 26/116, 26/148,
26/149, 26/150, 26/181, 26/186, 29/25,

S0/17, 30/18, 30/82, 32/l, 32/2, 37/18,
41/ll, 41/28, 41/38, 41/43, 41/55, 43/5,
43/71, 43/97, 51/22. 67/2, 73/16
Moralização da - 56/8
IMPRENSA NACIONAL - 23/43, 23/45,
28/2, 28/73, 28/74, 30/82
Arrematação da - 28/138
IMUNIDADE - 29/93, 43/10
INCOMPATIBILIDADES v. também
Cargos - Incompatibilidade de - 29/

109, 77/12

eleitorais - 31/23
Projeto sobre - 54 j II
INCOMUNICABILIDADE - 23/172
INCREDULIDADE - 23/335, 73/ 15
INDENIZAÇÃO - 23/31, 23/68, 26/139,
26/208, 26/209, 27/35, 28/24, 28/97, 31/
47, 34/36, 37/4, 40/8, 40/84, 40/88, 41/
32, 43/3, 43/4
l'undos para - 41/18
Pagamento de - 41/31, 41/4f'>, 45/8,
45/9, 45/10, 45/11, 45/43, 67/6
lNDIA E MINA - 41/30
1NDIOS - 23/323, 26/43, 27/59, 27 /68, 27 /
134, 28/22, 43/21
Aldeia de - 34/46, 75/3
Canoeiros - 23/269
Catequese dos - 26/Eí9, 27/13·1, 28/
132, 36/24, 38/13, 40/34, 57 /9, 86/9,
86/11, 87/6
Civilização dos - 27 /38, '13/43, 46/9,
53/18, 87/14
Colonização dos - 86/12
Condição dos - 86/12
Congregação dos - 43/64
Crimes contra os - 30/98
Espolíação dos - 34/46
Explora~ão dos 86/ll
Inspetor-geral dos - 46/9
Luta com os - 86/12
Naknemiques - 39/7
Número de - 43/72, 86/11, 86/12
Opressão dos - 28/15
Reservas dos - 29/74
Tropas dos - 38/13
Utilização dos _ na ~farinha - 37/
14, 57/10, 86/12
INDEPENDí.NCIA - 23/95, 23/105, 23/
156, 26/159, 23/174, 23/181, 23/182,
23/209, 23/243, 23/252. 23/285
Adesão à ·- 23/156, 23/204, 23/298, 23/
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Aniversário da - 33/12
Guerra da - 23/l!JO
Lutas da - 38/23
Poderes da _ ·11 /48

--

Reconhecimento da - 23/l!íl, 2'/264,
23/286, 27/35, 27/38, 28/8, 29/!J7, 34/36,
37/4
Resistência à - 29/81
Tratado de - 23/252
INDIFERENTISMO - 47 /23, 73/6
INDULGí.NCIAS - 28/105, 28/131. 28
132, 29/63
Concessão de - 28/93
INDULTO - 23/103
INDÚSTRIA Criação de - 26/50, 43/2
Desenvolvimento da -- 40 /73, -10/711.
50/36
Escravos na - 43/81
Privatização da - 52/ 14
Subsídios à - 50/3fi, !íOf'lO, 50/41
INDúSTRIA ESTRANGEIRA -- 41/25
_ Concorrência à - 35 /2!1
INDúSTRIA FABRIL - . ·13íJ 1
INDIJSTRIOSOS Colônias de
41 /25
INFALIBILIDADE -- 26/11'.I. 26/IJ.1. TI
I5, 73/26
INFLAÇÃO - 27/nl, 3(i/2r., "•2/13
INFORMAÇÃO -- 2'1/2:HJ. 23/2:12. 23/2~2
26/í2, 26/73, '.W/74
Pedido de - 3'J(ll, 41/'.lfi. 43/7. ·13íl~'
43/32. 43/33, 50/15
secretas - 28/ír., 3!!/31
Sonegação de - 41 /!17, ·11 j:\8, fill/4
INGLATERRA - 26/19, 2ti/20, 2G/l30. '.!7/
105, 28/23, 28/'.17, ~l {'EJ, :l'í;2, 35/~",.
36/25. 38/19, 3!1/15, ·Hl/57, 40/67, :11;
73, 41/31, 41/32, 1lf"15, 13/103, 45, li.
46/6, 50/46, 52fl1
Comércio com a - 49./2
Conflito com a -- 10/7, 10/87, 43. llJ
50/2. 50/5, 50/31, 50/?.:i, !ili/ 1
Emprés~imos da 13/2
Miséria na - 43/109
Prepotência da -- 31 /'12, ~ l / 3~. 11, .l '
41/48
Tratados com a - 26/129, 2G/130, '.!í,
38, 27/39, 27/10, 35/IO, 40/27, 4<1;011.
41/30, 43/5, 13/11, 44/6, 41/8, 45/i
INHOMlRIM - r,';!,/14
INIMIGOS Comércio com os - 41/52
INOVADORES - Persegui~ão contra os - 6G/6
INQUISIÇÃO - 55/7
INSTITlW:õES RELIGIOSAS
30/ 1''
INSTITUTO AROUEOU>GIU> E LI <1
GRÁFICO llF .l'FR\:A:'\11\!'CO -- , 'i
INSPETORIA CERAL llE TERRA' l
COl.ONIZA(.:\O - P.i 17

Bíissola (A) - 34/10
Caramuru (O) - 32/34
Carapuceiro (O) - 46/6
Carijó (O) - 32/33, 32/38
elo Comércio - 37 /13, 39/4, 40/7, 40/
78, 41/30, 43/33, 43/6, 44/8, 45/23, 47 /
6, 47/13, 47 /29, 58/8, 66/2, 68/2, 71/8,
73/19, 88/11
Compilador Constitucional Político e
Literário Fluminense (O) - 23/46
Conservador (O) - 61/l
Correio Mercantil - 47 /29, 48/9, 48/
17, 48/18
Cruzeiro (O) - 29/Hl
Despertador (O) - 3!1/4, 40/78
Diário da Assembléia Geral Constituinte
e Legislativa - 23/43, 23/88, 23/270
Diário da Câmara - 26/141, 29/8
Diário do Congresso - 39/13
Diário Fluminense - 2fi/18, 28/84, 29/
!, 29/41, 29/72,
Diário do Governo - 231-13, 23/44, 23/
75, 23/185, 23/210, 23/22!í, 29/1
Diário Oficia.! - 29/1, 29/41, 88/14
Diário de Pernambuco - ·1ô/30, 50/41,
73/8, 73/20
Diário Novo - 46/30
Diário Velho - 46/30
Espectador Brasileiro - 23 / 49
Exaltado (O) - 32/1, 32(2
Filho da Terra (O) - 32/1, 32/2
Gazeta do Brasil - 27 / 33, 27/136, 28 /
73, 28/74, 28/75, 28/96, 30/18
Gazeta de Notícias - 87 /7
Gazeta do Rio de Janeiro - 28/138,
29/l
Instinto (O) - 40/57
Libelo do Povo (O) - 39 / 4
Popular (O) ·-· 58/8
Repüblica- (A) - 73/16
.-- Revista Ilustrada - 88/17
Sentinela da Liberclacle na Guarita de
Pernambuco - 23/368
Tamoio (O) - 23/49
Tífis Pernambucaino - 45/19
Universal (O) - 38/3
União (A) - 73/1()
.JOSEFISMO - 61/2, 66/6
JUBILAÇÃO - 37 /9
.JUDA1SMO - 23/362, 23/363. 23/367
.JUDEUS - 26/156
JUDICIARIO - 23/157, 23/159
Dependência do - 41/58
Reforma do - 41/4, 41/10, 4!í/17
-- Scntcn<;a do - 11 /48
JU1ZF5

-

Abusos dos -

54/11

de Direito - Pagamento elos - 41/29,
41/30
eclesiásticos - 26/154, 29/JOG
de fato - 26/173
de órfãos - 23/226, 26/63, 26/160, 28/
150, 30/!02
de paz - 27 /R, 27 /9, 27 /IO, 27 /34, 27 /
121, 28/143, 29/95, 2CJ/l09
Ordenados dos -- 27 /12
seculares - 23/H'.!
JllfZO CIVIL - 29/106
.JUfZO ECLESIASTICO -- 23/142, 29/86
.JUfZO DOS JURADOS - v. Júri - Trihuna! do - .Juraclos - 28/96, 29/86
.JUf70S PRIVILEGIADOS v. também
Foros - 40/2
JUNTA DF. ADMll\ISTRi\Ç;\0 GERAI.
- 23/135, 23/2'.!l. '.!3/'..''..''.!
JTJNTA DE COMÉRCIO
'l!ífl9, 46/<)
.JUNTA DE FAZE:'\D.\ -- '.!'.1/31'.l. 23(155
JUNTA PROVJS<'IRI.\
'.!'.l/.'í'i. 2'.l/!>8. 23/
!í9, 23/94, 23/!Fí, 2'.l/IG2, '.!3/21i7
JUNTA<; PROVINC:fAI~ . - '..':1;!12, 2'.l/'>4
JURADOS - 26/In, 26/181
Iscnc;ão do cargo de - 43(1'1, 43/35
JURAMENTO - '.!3/1, 28/70, ·i3/2r., 4!1/
26
Exigência ele - 88/'l, 88/11. 88/12. 88/
15, 88/17
.JüRI
23/331
Competência do . - li? /7
Iscndio cio - 43/-11
Tril;unal do - 23/359, 23/36íl, 2G/1'/'.1,
26/181, 30/13, 11/59, 13/53, 43/55, 51/
9, 54/11
JURISDIÇÃO ECI.ESIASTICA
43/0l,
43/44, 43/45, 43/51, :.1;11
JUROS - 27 /100
Taxa de - 18/fi
JUSTIÇA Aplicação da - 41/!íO, 52/é>
eleitoral - 48/8
militar - 43/6, 50/13
Vcnalidade da - 31/2!>

L
.LAÇO NACIONAL - 31 /!íO
LAGARTO - 35/19, 19/4, 50/I
LAGOA RODRIGO DE FRHTAS -- f>l/1
Frc~ucsia da - 5;1;22
Igreja-Matriz da -- 29/100
LAJES - 43/41, 1ll/4!í, 4:1/!íl, 51/11. f,':/8
Lí\MPADA DE PRATA - '.18/!í
LANGASTERJANO M{,todo de ensino
27 /20, 30(70

LARANJAS - 28/60
LARANJEIRAS
- 51/1, 52/3
IXflFúNDIOS - 27 /59, 43/104
- Males dos - 53/17
Trihutac;ão dos - 43/103
LATgf -- Cadeiras de - 27 /36
Fnsino do - 32/21, 40/52, 54/6
LAlmf.MIO - 26/61, 26/86
LAVOURA Crise da - 86/12
Desenvolvimento da - 87 /14
Indústria da - 87/14
LAVRAS - v. também Mineração -- 26/

40, 26/52, 27/123

Decadência das - 43/111
Lula por - 43/49, 43/50
LAZARETO - 32/24
LAZARlSTAS - 28/19, 28/20, 28/22, 37/19,

41/41, 45/54, 59/2, 64/1, 64/5
Benemerência dos - 45/51
-· Colégio dos - 45/51

-

Envolvimento dos -

18-12 -

45/54
LEGACIA - 27/ll7

na Revolução d~

Tribunal da - 27/98. 30177
LEGAÇÕES - 28/149
.
'
LEGADOS PIOS v. tamhém Doaçqcs
Pias - 27 /82, 27 /86, 43/ 117, 50/35
- Herança de - 47 /22
Imposto sobre - 47/22
LEGITIMIDADE -- Direito de - 26/200
LEGISLAÇÃO - 23/356, 37/9
mineira - 36/44
Organização da - 41/21
penitenciária - 23/161
portuguesa - 23/271
Reforma da - 41/40, 86/15
LEGISLATIVO Autonomia do - 38/4
Soberania do - 27/69
LEI eleitoral - 40/33, 43/18, 43/97. 44/4,
--

45/38, 48/8, 68/3

eleitoral - Reforma da - 34/12, 43/
83, 45/5, 45/12, 45/17, 45/18, 45fll8,
55/13, 77/12
Igualdade perante a - 26/154
de interpretação - 35/4, 37/30, 38/)4.
39/12, 39/14, 41/29
marcial - 23/175, 23/180
de Meios - 51/19
natural -

-

26/190

v. também Direito Natural

Observância da - 40/58, 40/67
Promulgação da - 23/224, 27 /88, 27_1
90, 27 /91
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Sanção da - 28 / JO
Violação da - 11 /50
LEIS 30/11, 43/94, 43/101, 43/
agrárias -

102, 43/103, 43/I04

-- dos Círculos - 60/5
- eclesiásticas - 26/185, 28/41
provinciais - 34/28, 43/42, 48/2
LEOPOLDINA - 77/7
LEPRA - 23/237, 32/24
LEPROSOS
-- Assistência aos - 39/46
LETRAS Falsificação de - 39/29
LIBERAIS - v. também Partido Liheral
- Liberalismo - 23/250, 40/56, 42/4,

42/5, 42/7

Ataque aos - 61/3
LIBERALISMO 27/136, 35/39, 43/113,

47 /II, 66/7, 67/5, 71/8, 73/8, 85/4, 88/7

Avanço do - 61/3
Doutrinas do - 61/12, 67/2
UBERDADE - 23/331, 23/343, 23/359, 41/

30, 45/14, 71 /7

Atentado à - 41 /54
de consciência - 62/2, 66/6
de culto - 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/

8, 32/9, 88/2, 88/5, 88/7. 88/17
Direitos à - 27/60
GaranLias da - 41 /49, 67 /5
de imprensa - 26/113, 26/114, 27/15,
27/16, 27/21, 27/33, 28/96, 37/18, 67/7
de indústria - 23/331
de locomoção - 23/356
partitUria - 55/13
de pensamento - 23/60
religiosa - 23/331, 23/332, 23/333, 23/
334, 23/335, 23/337, 23/338, 23/340, 23/
341, 23/342, 23/362, 23/366, 23/367, 23{
369, 66/6
LIBERTOS - 23/323, 23/324, 23/325
Elegibilidade dos - 28/79

LIGEIROS Corpo de pedestres e - 38/13
LIGA PROGRESSISTA - 68/2
LIMITES PROVINCIAIS Demarcação dos - 43/73, 75/9
Questão de - 35/31, 36/22. 52/2, 88/

11

LiNGUA INGLESA Estudo da - 54/6
LfNGUAS INDtGENAS
Escola de - 43/61
Estudo das - 61 /2
LISBOA - v. também Cortes de Lisboa
Patriarcado de - 27/137, 27/138
LIQUIDAÇÃO ARBITRAL - 41/32

LIVRE EXAME - 88/15
LOCAÇ\O DE SERVIÇOS - 53/18
Projeto de - 87 /7
LONDRES - v. também Inglaterra - 41/
44
LOTERIAS Concessão de - 30/103, 37/10, 37/25,
37 /26, 38/16, 39/43, 39/46, 41/41, 43/21,
46/3, 46/8, 46/9, 47/8, 48/13, 48/22. 50/
28, 50/30, 50/36, 50/48, 52/25, 53/22.
56/15, 57/25, 66/4, 69/8, 75/7, 75/8
LUTERANOS - v. também Protestantes_
46/50
LUZIAS - 42/7, 48/18

M
MACACU - 29/86, 29/87, 50/1
MACAPÁ Forta.Jeza de - 38/21
MACEió - 40/15
MAÇONARIA - v. também Sociedades Secretas - 73/7, 73/8, 73/16, 73/17, 73f
23, 74/4, 75/2, 77 /2
Grão-Mestre da - 73/23, 74/14
MADEIRA - 26/159
MADEIRAS' - v. também Pau-brasil
Florestas
- Corte de - 43/106
MAGÉ - 34/44, 34/45
MAGISTÉRIO - Remuneração do - 46/6
MAGISTRADOS - v. também Magistràt.ura - Juízes
Absenteísmo dos - 46/19
Arbitrariedades dos - 31/12, 41/IO
Aposentadoria forçada dos 36/41,
41/2
Demissão de - 34/25
Elegibilidade dos - 45/17
Inamovibilidade dos - 40/74, 4I/4, 41 /
10, 50/29
Promoção dos - 41/4, 41/2I, 50/29
MAGISTRATURA Intangibilidade da - 43/ll3
_ Ritual da - 50/3
- Vícios da - 31/46
MAIORIAS Atuação das -- 47/28
Cisfto das - 48/7, 48/8
Função das - 4I/6, 48/4
- Líder das - 45/ll
MAIORIDADE - 40/43, 40/55, 40/56, 4.0/
!í9, 40/60, 40/62, 40/72, 41/31
MAJESTADE Título de - 50/3

MALVERSAÇÕES - v. também Corrupção
- Administração - CGTrup~ão da Dinheiros Públicos - 31/48, 39/37. 39/
41, 39/48, 40/91
MANAUS Matriz de - 52/17
MANDIS - 43/5
MANGUE Aterro do - 39/33
MANUFATURAS Impostos sobre as - 28/136
MAOMETANOS - 23/363
MÃO-MORTA - v. Ordens Religiosas
Aforamento dos bc11s de - 2!l/75
Arrendamento dos bens de -- 2!lf'IO
Bens de - 27/23, 29/~!I, 2!l/71, 29/76,
30/91, 38/18. 41/16, ·l'.1/117, :il/:i, 51/
15, 69/12, 69/13, 88/!í
Conversão dos bens de - cm apúlke~
- 47/75
Expropria\:~o dos bms de - '.!.K/97, '.!.IJ/
39, 29/71, 32/3, 3·1/48, G9íJ2, 88/!í
Hipoteca sobre os bens ele - 29/72
Nacionalização dos bens ele - 87 /6
Venda dos bens de - 2~/ 123, 2fl/133.
28/134, 29/35, 29/72, 36il2, 3G/l:I, 36j
14, 36/l!í. 36/Hi, 1íi,'17. ·11/15, •13/IO
43/96, 43/97, 45/52, 51/15
MÃO DE-OBRA NACIONAL Valorização da - 86/12
MAPAS geográficos do Brasil - 67/4
do Norte - 43/6li
MAQUINAS A VAPOR -- 50/11
MAR - 45/7
MARAJó -· Navega~ão para -- 7i/i, 86/10
MARANGUAPE - 41i/-1fi
MARANHÃO - 23/202, 2:1/2!1:1. 2~/297
23/327, 26/193. 2i/l:i7, 27.1138, 28/llf
28/127, 28/128. 28/151, !:!9/19, 38/7. 3!)
25, 39/51, 43/7'1. tli("Hi, .'í2/I
Motins no -- 3'2/37, 41 /33
Porto do - 39/38
Seminário no - - l'1111dariío de - 27 / ;
MARCAS E PATENTES - 26/40. 26/5'1.
MARECHAL-DE-EXCRCITO - -11/27
Supressão do posto de - 43/20
MARIANA - 23/354, 28/99, 40/!l, '13(!1.
59/7. 75/2
Bispado de - 28/22, 3!íf'.IO
MARINHA - v. também l'orc,as <lc M.11
Abusos na - 40/~9
Academia de - · ·11/2·1
Corpo de Artilharia da -- 43/15
\.orpo de Brigada ela - 27 /fi9
estrangeira - !í0/·16

Estrangeiros na - 30/73, 37/14, 39/40
de Guerra - 27/78, 30/66, 51 /22
Intendência de - 26/98
Inutilidade da - 29/104, 29/105
Merca>nte - 27/109, 27/IIO, 27/lll
Ministério da - 40/91, 41/22, 43/69
Oficiais da - 40/41, 43/46
Orçamento da - 29/104, 29/105, 39/22,
39/38, 39/40, 39/41, 41/36, 43/69, 51/
II, 51/12, 67/2
MARINHAGEM Tempo de serviço para - 40/48
MARINHEIROS ESTRANGEIROS -- Contra-tação de - 39/24
MÁRMORES ARTIFICIAIS -- Fábrica de - 45/24
MAROIM - 51/4
MARONITAS -- Ataque aos - 87 /7
MARQUESES Ministério dos _ 28/53, 28/60, 28/140,
29/43
MATAS - v. também Florestas - Paubrasil - Madeiras
-- Destruição das - 40/75
MATEMATICAS - 41/37
MATERIAL DE GUERRA -- Fornecimento de - 31/13
l\JATl~RIALISMO ~

Difusão do - 56/12
MATO GROSSO - 26/71, 27 /l!J, 27 /29,
27/94, 119/33, 41/22, 45/23, 69/ll, 77/7.
8Ci/l2
Diocese de - 27 /53
Invasão da - 69/8
faolamcnto de - 41/31
Motim cm - 36/18
MATRACA - 32/1
M/\TRfCULAS Autorização para - 35/21, 47 /IO, 7f1/7
-- l'reço das - 28/55, 43/86, 46/6
MATRIMONIO - v. tamh<:tn Casame11to
- 26/158
Anulação de - 57/6
clandes~ino 73/18
Competência sobre o - 27f115, 27/116,
27 /117
Habilitação para o - 27 /26, 27 /31, 27 /

:12

Impedimentos do - 27/115, 32/4, 32/5,
32/6, 32/7, 32/8, 32/9
Questões do - 27 /113, 27 /114, 27/115
Validade do - 32/4, 32/5, 32/6, 32/7,
32/8, 32/9
MEC:EJANA - 46/3
MECKEMBURGO - 27 /105
MEDALHAS MILITARES -- 31/3
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MEDICINA - v. também Academias Faculdades - Escolas
Cursos de - 26/103, 41/20, 43/25
Exercício da - por um padre - 46/
34, 50/11
Exercício ilegal da - 56/2
MÉDICOS -- Serviços dos - 41 /20
MEIO AMBIENTE Defesa do - 43/106
MEIO CIRCULANTE Depreciação do - 39/ 42
Melhoramento do - 33/1
Projeto sobre o - 35/14, 46/52
MEMORIAIS - 26/202
MENINAS Educação das - 27/52
MERCEDÁRIOS - 41/46
MERCENÁRIOS - 28/4, 28/95, 30/88, 40/
77
Contratação dG - 39/37, 39/39, 39/40,
52/6, 60/5
Insurrei~ão de 40/85
MESA CENSóRIA - 27 /19
MESA DA CONSCI1l.NCIA E ORDENS 23/217, 26/63, 26/204, 27 /19, 27 /73, 27/
74, 27/75, 27/76, 27/133, 27/134, 28/
84, 28/85, 28/86
MESAS ELEITORAIS Párocos nas - 52/16
MESAS DE INSPEÇÃO - 26/39
MESTERES - v. também Magistério
26/120, 32/21
MÉTODO LANCASTERIANO 27 /20,
28/119, 30/70
MÉXICO - 28/71, 28/72, 33/6
MIGUELISMO - 28/(iO
MILA\,RES - 67/J
MILICIANOS - 26/75, 26/78. 26/188
MILfCIAS -· 28/101, 46/ICi
MILITARES Casamento dos - 54/12, 54/14
Crimes dos - 41/58
Dcspot·ismo dos - 28/48
Disciplina dos - 28/48
l'cnas aos - 27 /98
Pensões dos - 26/178
Promoção dos -- 26/l!í7, 41/27, 51/8
Responsabilidade dos - 29 /83
Soldo dos - 41/27, 51/12, 54/14
MINAS CERAIS - 26/168, 23/229, 23/237,
23/313, 26/31, 26/79, 2Ci/l00. 26/152,
27 /!M, 28/6, 28/98, 28/118, 28/120, 29/
13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/66, 30/32,
30/34, 32/34, 33/11, 34/15, 34/35, 34/43,
35/5, 3!í/43, 39/15, 39/16, 116/19, 39/25.
'.l!l/32, 39/39, 10/4, 40/20, 40/22. 40/28,
10/34, 40/72. 41 /4, 43/!l, 13/13, 43/19,

52/27, 53/2. 53/5. 53/i. !'10!/ll. 53/20,

58/5, 58/ll, 59/6

Agitações em - 48/10
Assembléia Provincial de -- -10/22
Bispados em - 87 /16
Colonização em - 45/50
Eleições cm - 41/12
Exploração diamantífera ~m
4!í/57
Perturbações cm - 42/I
População de - 28/130
Rebelião cm - 35/7, 43/54
Rendas de - 28/153
Sedição em - 39/18
Terrenos diamanti.nos em - 43/111
MINAS NOVAS - 43/9, 45/37, 46/32, 46/

34

MINAS DE OURO - v. também Mineração - 28/19, 28/98
Exploração das - 27/5, 27/123, 87/14
-- St. John d'El Rey Gold Miining Co -

30/90, 40/70

27/123, 27/125, 27/126,
28/23
Companhia de - 40/69
Concessão de -· 41/I
Lei sobre - 43/111
Plano de - 26/182
MIMETISMO - 41/27
MINEIROS - 40/36
MINISTERIALISMO - 39/25,
MINISTÉRIO - v. também Gabinete
26/84, 41/33
Acusação ao - 28/75, 28/140, 39/5, 39/
'.l9, 40/18, 40/40, 40/41. 40/57, 41/28,
43/32, 45/38
Apoio ao - 43/5, 45/41
Ataque ao - 28/77, 29/42, 29/43, 411
30, 60/5
- C.cn~ura ao - 30/100, 40/3. 40/4, 40/!\,
41/43
Chancela do - 41/28
Confiall(:a no - 41 /28
Críticas ao - 41/32
Defesa do - 45/3, 47 /2!>
-- Demissão do -- 30/4, 30/5, 30/6
dos Marqueses - 28/53. 28/60, 28/140.
29/43
.Mudanças de - 37 /5, 48/22. 52/1
ünus do - 41 /26
Oposição ao - 41/13
Tensões dentro do - 60/3
Voto ele confiança no - 37/2
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COMf,RC10 E OBRAS PúBLICAS OrçamentQ do - 62/2, 86/12
MINISTÉRIO DA FAZENDA Despesa do - 68/4
hrcgularidades do - 86/6
MINERAÇÃO -

Orçamemo <lo -- '.!8/l-IG. :\()!K'J.. -11/~R.
47 í Hi. !'17 / IO, 57 /li
MINISTÉRIO DA Cl'ERRA - 43/20
Abusos no - 40/:l(i
Acusação ao - 29/IJ, 2x/48
Despesas do ··- -18!78
Irregularidades no
54 / 5
Or~·amento do .
28/ l!d, ôl9/3i. •l!í/23,

---

50/14, 50/15

MINISTÉRIO DO l\Il'CRIO Orçamento do - 29/96, 30/76, 37127
MINISTÉRIO DA Jl:STIÇA
-- Aviso do - 87 /ü
Orçamento do -- !!Ofi8. :\0193. 41 /30,
43 /20, 54/3, 55 /7' 57/8
MINISTÉRIO DA MARl:-11-L\
Orçamento do - :lO/!lü
MINISTÉRIO nos :":EC()(:IOs ESTRANGEIROS Despesas do - -15_121
On;amcnto para o - 28/l·llJ. !l0/94
MINISTÉRIO PúBI.ICO - 2:11-1;;
MINISTROS - 23/77. 23/81. '.!::iJH!í. 2'.11
214, 23/219, 23/2!í:I, 2Ílf!5·1, !Í5/41
'
Acusac:ão aos - '.!li/]()5. '.!H/129. '.!K/l!í4,
29/7, 29/33, 29/3.f. BI j:l8, :H (19, !li /40,

31/43, 33/3. 41/4, ·llf13, ·11/21. 7·1/12

Arbitrariedades dos - 29f'l:I
Ataque aos - 41 /%, üO/·l
Convocação de - '!.7 /6, 27 /7
fücolha dos - •!0/!12. -l'í/·10, 45/41
Fixação anual de - - 2fi/1!11
Jnterpcla~·ão dos
~r,;.10. 1!:í/41
na Cúmara - 4!>/-10, •15/-11
Onlcnaclos dos - 52/!l
Prcscni;a dos - 4!í/•IO. 4511

Rcsponsabilid~de d;•s -- 2::177, 23/81,
2:1/99, 26/72. 26/7~. 26174. 26/80, 21i/
81, 26/82, 26/87, 26i~8, 26/8!), 26/!JO,
26/92, 26/93, 26/!H, 2fi/'I:'\, 2o/!}7. 26/
101, 26/102, 26/104, 2<i/122, 26/123, 2fi/
124. 26/127, 26fl28, 21i/]:ll, 2fi/l:l3, 26/
134, 26/13!:í, 26/18ll. '..'i !WI. '.'.7170. 27/
118, 27/119, 28/135, 31/41. 35/41
MINISTRO DA FJ\ZE'-.:D:\ __
Ataque ao - 46/42. 77 /8
Defesa do
46/4:l
MINISTRO DA GUERRA -- 6')/'í
Acusação ao - 29/90. 29/91. 2!1/92, 2!l/
93, 29/94
Defesa do - 29/91, 29 /!l2
Denúncia do - 29/81'
MINISTRO DA JUSTIÇA
- Acusaç(t-0 do - 29/5!í. 29/56. 29/57,
29/58, 29/70
MINISTROS
EXTRAORDTNARIOS
28/149
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MINORIA Deputados da - 41/.~7
Líder da - 86/5
MIRANDA - 69/8
MISSAS - v. também Estipêndios
Espórtulas das - 39/35
MISSÃO ARTISTICA FRANCESA - 35/
46
MISSÃO PORTUGUESA -- 23/285. 23/
286, 23/288, 23/289
MISSÕES - 43/21
indígenas - 43/61
-- jesulticas - 41/42
MISSIONÁRIOS 36/24
Verbas para - 30/72
·- Vinda de - 43/57, 43/!íR. 43/5!! Hí
60, 43/61, 43/64, 43/6.'\
MOÇAMBIQUE - 23/252
MOEDA - 28/53, 29/11. 40.173
Amortização da - 39/·19
Circulação da - 29/11
Cunhagem de - 27/120, 30/·19, 48/19
Curso forçado da - 29/11, 29/31
Depreciação da· - 28.1133, 28/IM 41/

44

Dificuldades de circulação da - 28/5~
Emissão de - 39/48, 39/19. 39/!ía. 401
94, 41/44, 43/37, 45fl9, 50/16
- Falsificação da - 50/20, 50/21
- Moedas de cobre - 31 /HI, 32/2". ?.3;
8, 35/14
- - Moedas de cobre - Circulação dr: 33/8
,
Moedas de cobre - Resgate de - 33/1
Mocclas de cobre - Troco ele - 43/%
- Moeda falsa - 27 /124, 28/73, 28/74
Moeda de ouro - 46/!)2
Provincialização da __: 50/20, 50/21
MONARQUIA - 40/89, 41/24, 41/2H
Apologia da - 61/12
Base escravocrata da -- 71 /·1
Consolidação da - 41/14
constitucional - 23/42, 23/!!9, 23/294.
60/3
-- Direito divino da - 60/3
Oposição da - 29/48, 29/4~1. 29/"iú
Queda da - 89/2
MONARQUISMO - 40/45, 73/3
Mü:'llITA SECRETA - 39/31
MO'.IJOPóLIO - 23/241, 23/242, 27/68. !lfil
17, 41/1, 43/11, 43/69, 45/57
MO:'llSE:-.IHORES - 46/38
MO:"TEl'IO - 39/26, 40/81, 47/11. '•0/1,
- .\dminis1ra<ão do - 43/7!i
MO:-.ITEVIDÉÚ - 41/52
MORAL CRISTÃ Ensino da - 30/23

--
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MORAL PÚBLICA ..- 26/112, 40/52
Decadência da -- 46!33, 46/34
MORALIDADE Crise da - 40/56
MORAVIOS - 36/24
MORDOMIAS - 40/20
MORGADOS - 27/102, 28/60, 41/42
Abolição dos - 28/49, 52/60
Estabelecimento de - 35/39
Extinção dos - 28/59, 28/60
MORRO DO CASTELO Demolição do - 38/25, 51 /3
MORRO DE SANTO ANTONIO
61/!l
MORRO VELHO _ Mina de - 40/70
MORTALIDADE - 48/14
MOSCOU - 40/73
MOTINS - v. Agita~ões - Rebeliões - 31{15
MUCKERS Seita dos - 74/10
MUCURI Companhia d1• Comércio e Naveg.ição
do - 58/4
MULHERES --- Capacitação das - para a educação primária - 56/!l
Comissfin d~s - 85/4
MULTAS - 46/12
MUNDlJCURll - 40/41
MUNICfPIO Organização de - 28/80, 28/81, 28/82,
28/89
MUNICfPJO DA CORTE - 50/33, 39/47
Freguesias do - 38/11
MUNIC1PJO NEUTRO Custo elo -- 87 /ll
MURIAF: - 40/34
MUSEU - 28/146, 37/29, 45/19
Funcionários do - 36/26
MUSEU NACIONAL - 46/9, 56/11, 00/7
MUSEU PAULISTA - 41/24
MúSICA SACRA - 29/97
MUTILADOS Assistência aos - 41 /23

N
NAÇÃO MAIS FAVORECIDA - 40/6
Cláusula de - 26/32, 38/19, 39/42
NACIONALIDADE BRASILEIRA _
v.
Naturafüação - 23/249
NÃO CA'fóLICOS Direitos dos - 23/369
- - Elegibilidade dos - 88/9. 88/11. 8!1/12.
88/13, 88/17

_ Imigração de - 88 /6
NACIONALIZAÇÃO - 77/10
NAPOLES - 27 /105
NATURALISTA - 26/42
NATUBA - 53/16
NATURALIZAÇÃO - 23(208, 23/209, 43/
112
de estrangeiros - 23(337
de portugueses - 23/113, 23/114, 23/
115, 23/ll7, 23/120, 23/133, 23/134, 23/
315
Concessão de - 60/6
Condições de - 54/7
Inconvenientes da - 53/19
Lei de - 29/25, 32/20
Obrigação de - 35/15
Política de - 53/4
Projeto de lei de - 26/138, 26/142, 26/
143, 26/144
NASCIMENTO - v. Registro Civil
_ Certidão de - 27/14, 29/89
NAVEGAÇÃOAtraso da - 50/46
Companhia de - 36/33, 62/6
Marítima - 55/9, 55/ll
NAVEGAÇÃO COSTEIRA - 43/14
NAVEGAÇÃO FLUVIAL v. também
Rios - 26/71, 27 /77, 41 /31, 53/15, 58/
4, 73/12, 77/9
_ Projeto sobre 36/40, 69/ll, 70/l.
77/6, 77/7, 77/10
NAVEGAÇÃO A VAPOR - 30/110, 40/64,
40/65, 41 /l
Companhia de - 40/67, 51 /28
Consignação para a - 41/28
NAVEGAÇÃO A VELA - 51/28
NAVIO-IGREJA _ Construção de - 86/2, 86/11
NAVIOS - v. Especuladora - 38/19, 41/
31, 46/7
_ cs~rangeiros - Privilégio dos - 50/46
NEGóCIOS ECLESIASTICOS - v. tam·
bém Igreja
_ Competência sobre os - 51/11
_ Desinteresse pelos - 51/21
NITERóI - 34/11, 48/21
NOBREZA - 28/60
_ Concessão de títulos de - 41/18
NOMEAÇÕES - 23/235, 40/71
NORDESTE - 28/83
_ Jmii,>ração do - pelo Amazonas - 57/
17
NORTE Mapa cio - 43/66
_ Províncias do - 87/15

NORTE E St:L Relações entre - 5'2/6
NOSSA SENHORA DAS BROTAS - 69/8
NOSSA SENHORA DO DESTERRO _
Matriz de - 82/2
NOSSA SENHORA no ROSARIO DE POCONf: - 69/8
NOTA REVERSAL - 40/8, 40/81, 40/88
NOTAS FALSAS - 33/3
NOVA FRIBURGO - 28/89, 30/26, 30/52.
30/78, 32/28, 46/50
NOVA IORQUE - 50/38
NOVIÇOS - 23/47
_ Admissão de - 23/47, 23/141, 27/127,
28/62, 30/60, 30/í2. 35/18, 35/23, 36/
34, 44/2, 50/44, 65/2. 69/12, 71/7, 87 /6.
87/7, 88/5
Idade canônica dos - '28/67, 28/70, 28/
72
Proibi<ão de receber - 71/7
NOVICIADOS ~ 23/141
Fechamento dos - 23/111
_ Idade para o ingresso nos - 26/194
NULIDADE Sentença de - 27 /117
NUNCIATURA - 30/77
Prerrogativas da - 45 /21
NúNCIO- 27/19, 27/98, 29161, 29/63, 30/
58, 45/21, 78/23, 74/1, 74/8
Ação do - 30/83
Credenciais do - 30/48
Jurisdição do - 34/40, 43/64, 43/66

o
óBIDOS - 57/17
OBLAÇÕES - 34/6
OBRAS-PIAS - 27 /82, 27 /85
Bens das - 57/2
OBRAS PÚBLICAS - 32/29
Gastos em - 43/12
OBSERVATúRIO astronômico - 27 /58
OBSCURANTISMO - 66/6
OBSTRUCIONISMO - 41/36, 42/4, 42/5,
8!!/18
OEIRAS - 52/11
OIAPOQUE Ocupação do - 39/7
_ Questão do - 39/11, 39/16, 40/10, 40/
12
OFICIAIS Crimes de - 43/6
Pagamento dos - 13/20
Pensões de - 26/183
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·-·- Reforma dos - •ll /2·1
Soldo dos - 41 /27
OFICIAIS PORTUGUESES - 23/284
01.1c;ARQUIAS - 41/30, 53/3
OLINDA - 23/263, 26/17, 26/104, 26/166,
2i/128, ·16/19, 57/5
l\ispado crn - 28/35
Convento do Carmo - 56/5
Faculdade de Direito de - v. também
Academia - Escola - Curso jurídico
- 43/25, 43/26, 47/12
OPINIÃO PúBLICA - 23/46, 31/17, 68/2
OPOSIÇÃO - 40/60, 40/61, 41/31, 41/37,
46/ll, 46/21
r\taque da - 43/101
A~uação da - 47 /29
Defesa da - 40/40
Deputados da - 41 /60
Discriminação contra a - 41/30
Exercício da - 37/21
Função da - 40/11, 41/21, 41/28, 47/
16
liberal - 77/8, 77 /12
Omissão da - 50/24
Partido da - 41/55
Perseguição à - 41/30
OPOSICTONISMO - 39/25
ORATORIANOS - 27/127, 30/96, 30/97,
32/16, 36/12, 36/14, 15/42
ORATóRIOS DOMÉSTICOS - 28/132
ORÇAMENTO - v. Déficit - Despesa -Receita - 26/180, 31/30
Abuso na elaboraç,'io do - 52/8
Aprova~ão do 27/93, 29/102, ·fO/I.
40/2
Artigos aditivos ao - 56/11, 50/17
C,omissão de - 39/l
Déficit do - 39/48, ~9/50, 40/10, 40/
93, 52/13, 60/5
Desequilíbrio do - 50/47, 77 /7
Desordem no - 51/19
Discussão do - 27/80, 27/81, 27/103,
28/144, 35/27, 35/29, 35/34, 36/26, 36/
27, 36/32, 38/20, 39/35, 39/39, 39/41,
39/42, 40/74, 40/77. 40/78, 10/79, '10/80,
40/82, 41/24, 41/28, 41/31. 41/33, 41/36,
41/38, 41/42, 41/43, 41/1'1. 43/·18, 43/
53, 43/55, 43/69, 43/90, 13/%, ·13í97,
45/19, 45/39, 50/33, 'íl/18. 51/22, !"12/17.
52/18, 52/19, 60/3, 67/3. 68/4, 69/3
Elaboração do - 28/146, 35/28, 40/3.

40/4

Emendas adi~ivas ao - 52/12, 56/9
Equilíbrio do - 27/100. 50 fl 6
Lei do - 27 /105, 27 /106, 27/108, 27 /
135, 29/100, 30/74. 40/3, 40/14, 40/15,
45/30, 46/10, 47 /18, 50/32
Proposta de - 40/13
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ReclU<;fles no
~fi/9
Vola~õcs do :)9/33, 40/66, 4011ii, 40i
68, 41/37, 41/45, 50/11
ORDEM DA ROSA - 31/3
ORDEM DE CRISTO - 27 /134, 30/47
Grão-mestre da - 23/213, 26/204
Grão-mestrado da ~ 28/84, 28/86, 35/
21
Padroado da - 27/19
ORDEM PüBLICA - v. também Agitações - Motim - Rebeliões - 29/75
Conservação da - 31/45
Fatores da - 45/6
Perturba\õcs da - 41/ll
Subversão da ·- 28/62
ORDEM IMPERIAL DO CRUZEIRO
23/96, 23/211, 30/47
ORDEM DE SÃO BENTO DE AVIS 26/34, 27/134
ORDEM SOCIAL Dcstrui~ão da 88/7
ORDENANÇAS .~ 28/101, 30/56, 31/34
F.xtinção das - 28/109
ORDENAÇÃO SACERDOTAL Idade para - 56/12
Licen~·a para 39/10
ORDENADOS - v. ramhém Honorftrios -Vencimentos - 27/95
Acumulação de - 28/36, 28/141
Aumento de - 41/44
Impostos sobre os - 40/81
Pagamentos ele -- 39/48
ORDENS MILITARES - 26/34, 30/47
Grão-mestrado das - 27 /134
de Santiago - 26/34, 27/134, 30/47
ORDF.NS RELIGIOSAS - v, também MãoMorta - Bens rle - 23/47, 26/34, 26/
49, 26/50, 26/176, 27/'19, 28/28, 29/36.
29/37
Admissão nas - 28/26, 28/27. 28/28,
28/29, 28/38, 73/21
Apologia das - 28/62, 28i126, 47 /23,
71/7, 87/6, 88/5
Aprova~·ão das 27 /76
Ataque às - 29/40, 32/3, 32/17, 43/96
65/42
Compett·ncia sobre as - 28/64, 2R/67,
2R/68, 28/69, 28/70, 36114. 43/65, 45/42
- Crise das - 28/125, 43/97. ,17 /23, 69/3
Direito das - 26/177
F.scravos das - 87 /8
Estatutos das - 28/16, 28/17, 28/18.
28/19
Isen<õcs fiscais das - 28/J 23
- Naci~nalização das - 26/49, 45/51
Supressão das - 27/127, 28/26, 28/27,
28/28, 30/72, 35118, 35.123, 36/l!í, 36/
16, 3G(l7, 11(17, 62/2, 69/3

ORDENS TERCEIRAS - 27 /48, 47/23, 73/
16
Cemitérios das - 51/24
ORDENS SACRAS Exercício de - 41/49
óRFÃOS - 26/62, 26/63, 27/129, 28/150
Cofre dos - 36/32
Colégio de - 87 /4
Pensão dos - 26/180, 26/183
ORENOCO - 41/31
ORTODOXIA - 60{ 19
OSTENTAÇÃO -· Gastos de - 40/69
OURO - v. também Mineração - 26/
182
- Ex~ração de - 41f32
Imposto sobre o - 27/126, 50{16
Minas de - 28/23, 40/31, 40/70
Mineração do - 48/19
Quinto do - 26/100, 27/122, 27 /123,
28/23, 29/16
OURO PRETO - 33/ll, 39/32, 40/20, 41/
4, 41/10, 45/32, 45/33, 59/7
Santa Casa de Misericórdia de - 30/ 33

p
PACATU - 62/6
PACTO SOCIAL - 23/3,
PADRÃO DE DfVTDA PADRÃO MONETARIO
Moeda - 46/54
PADRES - v. também dotes - Religiosos -

23/174, 41{33
34/20
v. também

Clero - SacerVocações
Contribuições para - 27 /61
Direito dos - de recorrer à Coroa 66/3. 66/5
Direito dos - como funcionários pú·
hlicos - 66/3. 66/5, 66/6
estrangeiros - Na~uralização de - 53/

19, !í4/i, 55/3

exercendo a Medicina - 50/11
Falta de - 46/34
italianos - Ataque aos - 87 /7
Licença para estudos dos ·- 59/1, 62/l
Prisão de - 66/6
Suspensão de - 66/7
Torturas contra - 54/4
l'AJ)ROADO - 23/213, 26/204, 27/53, 27/
!!5, 27/134, 28/84, 30/54, 50/12, 60/2
Extim:ão do - 51/10
PJ.ISES BAIXOS - 23/289
l'i\T.\!EIRA - 45/59
l'AX\'.L\ -· Canal do - 87 /ll
I' A:'\EL\S -- 3'í(l5, 35/13, 38/12, 10/68

PANTANOS Dissecamento de - 34/44
PAPA - 27/55, 27/IO!:í, 27/106, 27/IH, 26/
116, 29/44, 29/45, 36/2
Autoridade do - 53/8
Infalibilidade do - 26/113. 26/114, 73/
26
Jubileu do - 88/1. 88.!H
Prerrogativas do - 35/6, 53/!J, 73/14.
73/23
Soberania do - 77 /5
PAPISTAS· - 36/8, 36/9
PARA 23/202, 23/2!13. 23.297, 26/42,
26/43, 26/71, 26/98, 26/l!J3, 2G/19G, '.!.7/
137, 27/138, 29/15, 2'l/9!l, 32/12, '.Vii2.'í,
38/8, 39/33, 39/39. 3'1/'10. !l~l/.'íl, 'HliG·I,
40/65, 41/28, 41/3t, 52/1, 62/li. G'.l/ll,
70/1, 73/12, 73/21, 7·1/2, 71/3, 7'>/5,
77/7, 77/lO, 77jl2. 86/8, 86f9, SG/15,
86/13, 87/14, 87/l.'í, P.8i7
Alffündcga do - 88/10
Defesa do - 73(1'.Í, 86/10, 86/11
Imigração para o ... -1'.1/101, 8f>/ll,
88/6
Lutas no - 29/!ll
l'rohlemas do ·__ 86/10
Província do - ·13/!i'l
Rebeliões do - -11/B'.l, ·15/14
Revolu<:õcs do - 3fi/2'.l
Seminàrio do -- 2r.;r,.1, 2668, 27 í2·1
Seminário episcopal !lo - lit /2
PARACATlT - 40/20
PARAGUAI - 41122. -l"i12f, 87«1
Guerra contra' o - f>G/4, G7 /'!., 68/2.
69/3, 69/5, 73/11
Independência do --- ·l3/62, 50/·17
PARAGUAI-RIO
Navegação no - 41/10, 11/31
PARAfBA - 23/266, 27/108, 31!31, '10/30
41/3, 41/35, 41/56, 4'.l/!08, !'>D 31, !"1'.l/l.
53/12, 53/13, 53/14, 5·1 /!í, 77 f.1
Bispado da - 53{13, 5·-1/1, 87/lG
Eleições na 37/18, 10/29, 1on1r•.
53/2
Porto da - 55/9, 55/11
Presidente da - 'l t /4!l, '11 /!íl
Sedição na - 40/29, 53/16
PARAIIHJNA Estrada da - 40/20
PARANA Cria<ão da Província do - 43/70, 1:: r
73, 43/74
P.ARATI - 23/122
PARATUM - 34/40
PARCERIA - 53/18
PARLAMENTARISMO -- 23/21-1, 37,~.
41/25, 42/7, 4!í/10, 1!í/<ll

l'AROCOS - !!3/357. 26/2Ci. 2fi/!H3, 28/94,
28/99, 28/110, 28/111, 28/!12, 28/113,
28/114, 28/151. 29/109, 35/19, 41/29,
41/30, 45/45, 45/46
Aposentadoria dos - 45/14, 45/45
B<'ncmcrências cios - 56/3, 88/3
C.tmgruas dos - 27 /33, 32/22, 43/53,
43/!í:>, 50/33, 46/39, 52/19, 52/10, 64/7.

RR/3

Demissão de - 36/37
Deveres dos - 30/22, 30/23, 32/21
Direitos dos - 26/34
Os - empregados provinciais - 46/39
Falta de - 46/33
funcionários públicos - 45/44, 45/45,
60/2
Funções civis dos - 45/44, 45/45
Isenrões dos - 29/103
Lice~ciamento de - 60/2
Nomeação dos - 41/25, 41/30
Nt\rnero de - 30/21
Opressão dos - 73/27
PARóQUIAS - 26/27, 271R8, 27/89, 27/90
C.ria<;ão ele - 27 /14, 28/94
Dh·i~ão rias 26/203. 27 /74, 27 /75,
27/76. 30/32, 64/7
Emolumentos das - 50/35, 52/15. 52/
29. 53/6, 54/10
Número de - 87/2
Patrimêmio das - 32/32
Provimento das - 30/51, 35/21, 43/31,
87/3
PARTIDO Absolutista - 33/23
Católico - 69/12
Governista - 41/56. 41/57
Republicano - 33/6, 88/18
PARTIDO CONSF.RVADOR - 39/J!í, 41/
21, 44/9, 48118, 49/3, 55/13, 71/8. 86/
1. 8817, 88/18
Ataques do - 53/11
Defesa do - 68/2
PARTIDO LIBERAL _ 23/111, 39115. 40/
56. 41{21, 44/9, 45/3. 4817. 48/8
Acusarão conrra o - 49/3, 50/4, 50/43,
!l6'5. !!6ll3, 87112
D~fesa do - 45/7, 45/23, 67/7, 6Rf2
PARTIDOS - 23/186, 9>7 :5, 46/9, 46/23

- Dis.!Olm:ão dos - 1!9 /2
~!udanca de - 46!23
ReJarõn entre os - 44/9
PASSAPORTE - 27 /34
PASSEIO PúBLICO _ 32/29, 43/3~. 43/
39
PASTORAL - 43165
coletiva - 50/33
papular - 27 /67
-
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PATENTES - v. também Marcas e Pa·
tentes
Projeto sobre - 39/47
PATOS - 53/l
PATRIA Salvarão da - 23/350, 23/351
PATRONATO - v. Afilhadagem - Favo·
ri tismo - 27/87, 29/50, 40/25, 40/27.
40/41, 40/76, 41 /38
PATRULHA - 46/ll
PAU-BRASIL 23/241, 23/242, 23/355,
27/68, 40/8, 41/38
- Contrabando de - 38/17, 39/29, 39/
44, 40/41, 40/74
Exportação de - 30/79, 30{80
PAVUNA Canal da - 39/33, 40/69, 50/33
PECUÁRIA - 43/103
Incentivo à - 58/10
PEDÁGIO - 28/44, 32/27, 32/28
PEDAGOGIAS Criação de - 27/20, 27/44, 27/45
PEDESTRES - 40/20
Forças de - 36/23, 43/28
PEDRAS DE FOGO - 43/108
PELOTA.S - 50/31
PENAS Perdão das - v. também Anistia
26f168
PENA DE MORTE - 23/175, 23/259, 23/
260, 26/89, 26/122, 26/205, 26/206, 29/
91, 30/IOI, 41 /58
PENAS TEMPORAIS Aplicação das - 43/52, 43/53, 43/.~5.
4'íl!l
PENEDO - 31/31, 45/59
PENHA -· J<Treia da - 73/9
PENSõES - 26/146, 26/147, 26/178, 26/
180, 26/183, 41/44
Concessão de - 28/75, 29/65, 34/15,
39/24, 39/26, 40/81, 40/92, 41/26, 43/
22, 43/23, 43/106, 43/107, 43/113, 45/
53, 4ô/4, 46/5. 47 /l), 47 /18, 50/4, 50/
6, 51/21, 74/10, 75/4, 75/7
Pagamento das - 28/102
Suspensão das - 34/38
PERDÃO - v. também Anistia _ 45/14
PF.RlóDICOS - v. Jornais - 28/5
- Taxa sobre os - 51/22
PERMANENTES - 45/13
PERNAMBUCO - 23/lô8, 2~/11\4, 23/187,
23/206, 23/245, 23/247, 23/249, 23/252
23/355, 23/358, 23/3"1, 2fi/24, 26129:
26/30, 26/4R, 27 /1, 27 /127, 28184, 2f.l.f
118. 29/5, 29/6, 29/9. 29(14. 29119, 29/
48, 29/49, 29/!íO, 29/!íS. 29/79. 29/P8,
29/91, 32/29, 32/39, 35/43, 39/51, 40/

:12, 40/68, 41/35, 41/44, 43/9, 43/ll, 43/
13, 43179, ,13/!08, 50/8, 50/33, 50/45,
!í0/47, 51/10, 51/18, 52/27, 53/9, 53/20,
59/20, 59/8, 73/16
Agitações em - 39/40, 43/7, 43/12, 46/
30, 47/2, 50/2, 50/5, 50/26
. - Bispado de - 43/52
Porto de - 39/38
Presidente de - 43/10
Seminário de - 51/22. 54/3
PERU - 45/21
PESCA -- Companhia de - 30/84
PÉS DE CHUMBO - 23/181
PESQUISA - 36/26, 60/7
-- Incentivo à ·- 36/26, 60/7
Subsídios às - 56/ll
PF.TIÇÃO Direito de -- 29/27
PETRóPOLIS Es~rada de ferro para - 56/13
- Questão religiosa de - 46/50
l'TAllf - 26/23, 26/65, 26/71, 27 /l, 30/30,
34f35, 43/48, 46f34, 46/46, 47 /2·1, 47/
25, 47/26, 47/27, 50/31, 75/9
Bispados do - 45/36, 46/32, 46/35. 53/
13
Eleições do - 45/16
-- Fazendas do - 30/91
PILAR - 30/33
PINHO -· Cultura do - 40/75
rm.ACICA BA - 52/27
PLACET - v. Beneplácito
Dir<:ito do - 27 /29, 77/2
PLANTA TOPOGRAFICA - '" também
Mapas
Levantamento da - 50/47
f'LENIPOTENCIARIOS - 43/62, 74/4
PLURALISMO RELIGIOSO - 27/66
POBRES - 27 /97, 28/59, 40/73, 52/21
- Assistência aos - 27 /97. 28/59, 40/73,
52/21
Isenção em favor dos - 29/10
Opressão contra os .
40/21, 40/80,
41/4
!'ODER Abusos do -- 26/91. 29/78, 29/81. 40/
40, 45/3
f,cusac;õcs ao - 30/5!í, 39/14. 4114
Atribuições elo _ 55/5
·
- Competência do - 27/115, 271134, 28/
113, 28/114, 55/5. 55/6, 60/2
Conslituinte - 34/13
Direito do - Circa Sacra - 66/6
•·spirimal -- 27 /73, 27 /74, 27 /75, 27 /
76. 271114

Executivo -- v. também Governo . _
Ministério - Estado - 23/97. 23/IOI,
23/119, 23/169, 23/ 170
Independência do ·-- 41 /45
Judiciário - v. também Juízes __ Magistrados - Magistratura - - TribunaiH
- Relações - 23/172
Leg-isl:.tdvo - v. também Câmara __
Senado - Deput;ulos -- s(~nadores _
Limites do -- 2~/l 12, 2R/l 13. 28/114
Moderador -- 30/25. 31/ll, :l5/5, 36/
10, 41/14, 41/28, 12/7, .;31r,. ">Oj:llJ, 55/5
Origem divina· do ... 85/4
Prepotência do - 60/2
Pretensões do - 5fi/ 12
- Primazia do ..... 31 /40
provincial v.. Províncias
Prcsi-dentes provinciais - 41/30
Rclaç.ões do - com a h?Tcja --- 28/40,
28/41. 28164, 43/'11. 43/4!>, 43/51, 57/4
Relação do - espiritual com o Estado
- 28/40, 28/41. 28/frl. 36/2. 13/44. 13/
45, 43/51, .?7 /4
temporal -- v. Igreja e Estado -- 27 /
73, 27/74, 27/75, 27/76, 27/115
Tensões \!lo - 40/3!í
Usurpai;ão do . ',3/2. 'i'.\/.'í, r.3/7. !>'.li
8, 53/9, 55/lí
PODERES
Confusão dos - 30/101'1
Divisão dos -- 38/3
Harmonia dos
231R5. 2'.l'9'.!. 2~/137.
28/138
Independência dos
60/'.!
públicos -- 2~t8!í. '.!3.'137. '.!3/138, 41/
30, 45/42
Relação entre os - ~5íR, -Vifl 1. 4!í/4'1
POLfCIA - 23/2H. 23/351i, 2fill32, 21i/
192, 26/196, 27 /60. 28/2. '.!8/3. 30/8{
41 /30, 43/34, 43/35
O>rpo de - 4:i/I~
Extinção da - 28/61
Gratificação à - 39/13
Insubordinação ela - 31/34
POLtTICA -econômica - 87 /4
externa - 40118. 40/20. 46/l!
.fiscal - 27/101. 29/13, !íl/18. 87/15
Iihcral - 48/3
monetária - 28/!í3, 35/14
POLfTICO ·- Vorma(:Jjo elo . 2fi/165
PóLVORA
- - Depósito de - 28/87
F~hrica ck - 4'.1/8, 7'í/4
POMONGA -Canal de -- 62/li

PONTA DA AREIA Fábrica da - 50/28
PONTES - 28/44
-- Construção de - 27/77, 73/12
PONTlFICE ROMANO v. também
Papa
PONTONEIROS - 40/36
POPELINES Caso das - 77 /9
POPULAÇÃO - v. ~ambém Povoamento
Concentração da - 43/104
PORTAGEM - 32/27, 32/28
PORTO ALEGRE - 32/29, 50/31
Bispo de - 66/3, 66/5, 66/6
PORTO FELIZ - 31/29
PORTO SEGURO - 39/32
POR TOS - 27 /27
Construção de - 40 /75
Melhoramentos dos - 36/33, 39/39
PORTOS SECOS - 28/136, 29/13
PORTUGAL - 23/180, 23/243, 23/250, 23/
286, 27 /!05, 29/22. 40/80, 4!'í/21
Esquadra de - 34/36
Pretensões de - 23/267, 23/270, 23/
285, 23/286
Relações com - 23/200, 23/249, 29/24
Tratado com - 26/139, 27 /35
,
PORTUGUESES - 23/35, 23{ 180, 23/245,
23/247, 23/317, 23/347, 23/348, 30/19 .
:19/19
Expulsão dos - 23/35, 23/252
Indenização dos - 40/8
Naturalização dos - 23/35
Reação contra os - 31/31
POSITIVISTAS - 87/17
POSSEIROS Direito dos - 40f13, 41 /46, 43/98, 43/
!02
POT~NCIA INVISfVEL 40/18, 40/22
POT! - 52/12
POUSO ALEGRE - 32/38, 10/78
POVO f1;reitos do - 41/35
Felicidade do - 40/54
Interesse do - 40/61
Moralização do - 39/32
Opinião do - 40/61
Participação do - 41/59
Sofrimento do - 60/4, 60/5
POVOAMENTO Estrangeiros como fator de - 45/50
Política de - 86/11
PRAÇA -·- Assent-amento de - 30/20
PRAÇA TIRADENTES - 61/11
PRAÇAS DE PRt. _
Soldo das - 54/34
Voto das - 40/33, 43/11, 41/12

370

PRAIA VERMELHA - 43 /92
PRATA Questões do - 68 /2
PRECEDENTES POLfTICOS - 40/18
PRELADO ESTRANGEIRO Obediência a - 45/42
PRELAZIAS - 45/37
Criação de - 26/48, 27/19, 27/53, 43/9
PREPARAÇÃO PROFISSIONAL _
Custos da - 40/52
PRESAS DE GUERRA-' v. também Apresamento - 27/42
PRESBfTEROS - 34/41
Criação dos - 28/116
Estabelecimentos dos - 28/113, 28/ll4
PRESCRIÇÃO - 23/359
PRESiDIO - 40/34
PRESIDENTES PROVINCIAIS - 23/129,
28/30, 28/92
Acusação contra - 36/18, 38/6, 38/9,
39/5, 40/20, 52/22, 69/9
Atribuições dos - 30/35, 31/10, 34/27,
34/28
Defesa dos - 40(22
Elegibilidade dos - 45/17
Naturalidade dos - 40/76
Nomeação dos - 32/40, 34/29, 34/30,
34/43
Ordenados dos - 47 /23, 52/9, 87 f II
PRESOS - 30/44, 30/45
Defesa dos - 41/50
TratamentQ dos - 40/71
PRESSÃO - 40/87
PRESSÃO ATMOSFÉRICA - 41/53
PRETOS Patente de oficial aos - 40/68
Previdência Social - 88/8
PRIMfCIAS - 34/6
PRINCESA --·
Consórcio da - 39/3, 40/18, 40/19 40/
22, 40/24
•
Dote da - 43 /80
Patrimônio à - 40/89
PRfNClPE IMPERIAL - 26/8, 26/38
Reconhecimento do - 26/126
PRISIONEIROS - 23/316, 23/347, 23/318,
30/85
PRISÃO - 23/14, 23{ 126, 23{127, 23/ 156,
23/157, 23{158, 23/159, 23/160, 23/161,
23/172, 23/246, 23/304, 26/123, 26/162
30/44, 30/45
'
Inspeção de - 28/81, 28/82, 37 /24
Reforma. de - 37 /23
l'RISõES eclesiásticas - 28/82
em flagrante - 23/353

-

ilegais 29/42, 2'l/ l;l. '.l9/I:I. 40/21
40/·10, 41/56
militares - 26/188
PRIVILÉGIOS Concessão de - 40/64, 40/65, 41/53
PRIVIL:tGIO PAULINO - 60/18, 60/19
PROCESSOS SUB JUDICE - 23/31
27 /63, 27 /64, 27 /67
PROCISSÃO PROCLAMAÇÃO 23/233, 23/234, 23/
301
PROCURADOR DA COROA - 23/45, 30/
106
PRODUTOS ESTRANGEIROS - v. também Protecionismo
Compra de ·- 31 /13
Imposto sobre os - 40/79, 40/80, 43/
88
PROFESSORES Formação dos - 26/167
·- Ordenados dos - 26/167, 27/47, 27/
128, 29/99, 34/47, ·16/6, 46/19, 57/11,
59/5
PROFISSÃO Exercício de - 43/25, 43/26
Status da - 43/86
PROFISSÃO RELIGIOSA - 26/194
Autorização civil para a
28/67, 68/
70
Idade para a - 28/26, 28/27, 28/28,

71/7

PROGRESSISMO - 40/44
PROLETARIOS - 41/52
PROMOTOR PúBLICO - 34/35
PROPAGAÇÃO DA FÉ Congresso da - 36/24, 43/64
PRóPRIOS NACIONAIS Venda de - 41J38
PROPRIEDADE - 23/331, 23/343, 29/38,
29/39
Direito de - 26/208, 26/209, 28/123,
29J35, 34/23, 4lj46, 41/47, 53/17, 69/3
PROTECIONISMO - 28/129, 29/16, 35/
29, 40/6, 40/79, 43/2
PROTESTANTES - 23/369, 30/78
Ajuda aos - 30/78
Colégio dos - 46/50
Cultos dos - 85/5
Pastores - 46/50, 56/12, 57110
Religiosidade dos - 23 / 369
Templo para os - 88/!í
PROTESTANTISMO - 46/50, 57/2, 88/15
Pregação do - 46/50
PROVEDORIA DE DEFUNTOS E AUSENTES - 23/217, 23/226, 23/227, 23/275,
30/102
PROVEDORIA-MOR DA SAúDE - 27 /
102

PROVI "ICIALISMO - 3·1 /~:'.
l'ROViNCIAS Autonomia das - v. também Federalismo - 28/7, 34/36, 38/14
Comando militar <];is - 231125
Conselhos das -·· 2'.l/79, 2'.l/108, 23/110.
23/111, 23/ll2, 23/128, 23/173, 23/176.
23/177. 23/179, 23/18'.l. '.!3/189, 23/:115.
26/118
Criação de
38/IO, 40/lfi, -10/17. -t:l/
69, 43/70, 43/74, '13/108, 56/W
Divisão das - 26/1, 53/14, 73/2-4, P:i/
11
Equiparação das - ll/18. 34/19
Falta de recursos elas - 38/20, 86(1
Finanças das -- 23/35!í, 34/23, 38/211,
41/3, 41 /30
Insatisfação das - 87/II
Limites das - ·13/108
Política das .- 61 /I
Presidência das 23/!!8, 23/99, 2:li
IOO, 23/101, 23/!02, 23/106, 23/118, '.ti/
Jl9, 23/124, 23/12:), 23/Hi2, 23/302, 2'11
305, 23/34!í
Rcpreson tação das - 37/17
Rivalidade entre as --- 31 /24, 59/8
Vice-Presidentes das - Nomeação do'
- 41/40
PROVfNCIAS DO NORTE Carências cio ensino nas - 87 / 3
Contribuição das - 87 /ll
Receitas das - 87/11
Prejuízo das - 87/1 !í
PUBLICAÇÃO - Subsídios para - 16/47, 47 /4
PRúSSIA - v. também Alemães
Imigração da - 61/7, 61/8

Q
QUARESMA Observância da - 36/8
QUESTÃO RELIGIOSA -- 73/7. 73/8, 73
16, 73/17, 73/20, 73/23, 73/26, 73 27.
74/l, 74/7, 74/8, 74/9, 74/13, 75/2. 75/
5, 77 /2. 77/3
QUILOMBO - 23/299, 26/!í5, 43/20

R
RAPITAS - 37/5
REACIONARISMO - 66/6
REALEZA - v. também Monarquia
Direito divino da - 27/81, 41/33
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REBf.L!ÃO - v. tambhn Agitação - Motim - RevolU<·ão - Ordem l'iíl>lica -26/30, 29/58, 34/3, 38/24, 43/5
_ _ Crimes de - 38/ 15
Resistência à - 38/12
RECEITA PúBLICA - v. também Or~a
mcnto .._ 53/13
Aumento da - 41/38, 52/1'.l
__ l«mtcs de - 41/38
Orçamento da - 43/84, 43/89, 43/91,

13/92

RECENSEAMENTO - v. também Estatística - 50/47
Proposta de - 30/50, 48/11
RECIFE - 21/18, 29/107, 29/!08, 45/32,
45/33, 57/5, 73/9
-- F.nchcntes em - 54/8
Porto de - 40/39, 40/75, 43/fi9
RECOLHIDAS --- Convento das - 43/117
RECOLHIMENTOS - 26/193, 26/195
de Santa Tcrcza - 45/51, 66/4
RECRUTAMENTO - 26/10, 26/11, 26/ 14,
26/36, 26/37, 26/162. 26;Hi9, 26/170,
'!.7/92, 27/107, 27/108, 28/32, 28/135,
28/154, 31/38, 33/39. 31/40, 32/18, 31'J/
23, 41/56, 45/6, 48/ll, 50/JO. 52/!>. 'Y~/
5, 74/l J
Isenção do - 34/16. 39/20. 11 123. 43/
28, 56/7
l'rojcto de - 34f16, 39/20, 41/23, 43/
28, 5617
REGtJRSO À COROA - v. também Coroa - Suspensão - 66/3, 66/5, 66/6,
66/7
RECURSOS NATURAIS -- v. também
Meio Ambiente - Ecologia - FloresMinas Reflorestamento -tas Pau-brasil - Madeiras - Mineração -26/43
llescnvohimcnto dos - 45/50
REDfZIMA - 23/213, 36/17. 38118
REDUÇÕES JESUtTICAS - '. tamhém
Guaranis - Jesuítas
REJ<'LORESTAMENTO - v. também Recursos Naturais - 47 /27

REFORMA -

administrativa - 23/230
agrária - 40/80, 41/4, 43/104, 53/17
bancária - 60/4, 60/5
-- eleitoral - v. também Eleições - 43/
83, 45/18, 46/21, 60/8, 77/12
financeira - 26{ 100
judiciária - 4lfl0, 45/55, 46/48, 54/9
RF.GALISMO - v. também Galicanismo -~
27/19, 27/29, 27/54. 27/74. 27/75, 'l:T/
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7ó. '.:8/'.21. 2'l/fi!. '.I01'í1, 36/!>. '.lf>/8, 3ü/

~li. '.l7/19, 39/R. 45/12. 4'.\/51, 5'.l/8, 53/9
REGRNCIA - 31/2, 31/17, 34/32, 34/37,
35/44, 37/33, 40/57
Composi~ão da - 34/13, 34/32
Crise da - 33/13, 37/12, 37/21, 37/32
Críticas ;\ - 38{7
Defesa da - 38/8
Eleição da - 31/37
Projeto de lei sobre a - 31 /6, 31/8,
31/9, 31/10, 31/11, 31/18, 35/4, 35/21.
40/ 12. 40/19, 4-0/25
REGENTE Demissão do - 37 /32
Eleicão do - 34/33, 34/34, 34/37, 35/

44 ,

Ordenado do - 35/34
REGICfDIO - 28/62
REGIME censitário - 26/120, 28/78
colonial - 23/166
constitucional - 31/40
fiscal - 26/21
forte - 39{34
parlamentar - 27 /6
REGISTRO - v. também Nascimento Cammcntos
civil - 27 /14, 52/ 19, 52/20, 87/l, 87 /
12
paroquial - 28/89

REGRESSISMO -

40/44

RELAÇõES . 27/ll7, 28/159, 30/104, 41/
30, 43/110, 50/3. 57/6
Criação de - 27 /41, 28/90, 40/27, 40/
28, 41/2. 41/3. 41/4, 41/10, 41/17, 41/
21, 45/37. 46/48, 58/11, 71/l
Reforma das - 58/2, 58/3, 61/6
REI.AÇÕES INTERNACIONAIS - 41/33
RELICI?\O - 23/328, 23/332, 29/75
Apologia da - 52/21. 54/3
Criticas à - 26/112, 26/113, 26/114,
56/12, 87/3
Ensino da - 27/50, 27/51, 30/21, 30/
23
fon~·ão política da 26/189
. - Influência ela - 40/53
RELIGIÃO DO ESTADO - 23/334, 23/
335, 23/336, 23/337. 23/338, 23/340, 23/
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RIO l>F: JANEIRO __ .. 23/22'1, 2312'\~ 1 '.'"
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SALVADOR - 40/9
Limites - 40/9
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v. Chavan-

ERRATA
Chamamos a atenção dos leitores pa·ra as ~eguintcs correções que se devem fazer aos
quatro primeiros volumes da presente obra:

No volume 1:

jJágina 60 - A now de rodap.:, ckvi: ter a seguinte n:da~·ão: (l) Sousa,
Otávio Tarqüinio de. História rlos Fuudmlores do Im/u!rio do llrnsil. Rio
de Janeiro, Ed. José Olympio. 2.ª cd .. l!J!í7.
Â

No volume 2:

página 257 - A intcrvcn~·ão 'l.7/45 é de D. Romualdo Antúnio de Scixa~
e não de José CusLódio Dias.
À página 296 - A inlervcn~·ão qut· começa com as palavras "Ouvi onti:m
dizer-se" etc. pcrlcncc a D. Romualdo António de Seixas e tem o n." 27/8l·a
À página 371 - A data correta da interven~.ão de D. Romualdo Antônio <lc
Seixas é: 19 de maio de 1828, t. l. p. 113.
À

No volume 3:

página 92 - A intervenção 30/ 105 fii:a 1om a seguinte n-dação: Rcqun o
adiamento da proposta do Conselho Provincial de Minas Gerais, etc.
Â página 247 A N. & C. à inlcrvc111;ão 31i/3 deve trr a seguinte rc<iar.;ão:
O orador será, pouco depois, indicado hispo do Rio de Janeiro, etc.
À página 331 - A 5.º linha da intcrvcnc;ão 3!1/6 fica com a Sl'glli!llc rctla1}ío:
Justiça; pode ser mesmo que se enganasse·: ma~ lodo mnnclo sahc a cena que
teve lugar no Senado, etc.
À página 383 - A N. & C. à intcrvcnc;ãe> 39/51 tem :1 seguinte rcclação: No
Maranhão, cm 1838, eclodira o movimento chamado "l\alaiacla". Seus ante·
cedentes, que datam de 1836, são de car:lt<·r político·panid;irio, rivalidadC' cn
tre os bem-te·vis, etc.
À

No volume 4:
As datas corretas da capa e
À página 156 - A :'li.& e.
redação: de Sousa Ramos e
da oposição.
Â página 173
À rela~ão
5 - Olinda (Pernambuco)
6 - S. Dúmaso (Bahia) Â página 184 - A rccl;i('ão

folha de roo;to são: (IK43· 1Hfi0) .
à intervenção 45/ !6, ;i,a linha, fira com a sq~uintt'
Francisco df' Sousa Martins. os quais, aliás. era:·'

dos seminários acrescente-se:
-- 1800 (Azercdo Coutinho)
(D. Fr. Francisco ele S. Dâmaso Ahrcu Vicira1
correta ria nota de rodapé n.º ·11 é: (41) l.úCl n
DE AZEVEDO: Os je.m{tas no Grão-Pará. Lisboa. l!)Ol, p. 24!í.
Â página 215 - A nota de rodapé n. 0 45 passa a ter a se;.,'tlint!' redação: 14"
CARRATO, JO~~ FERREIRA: As Min111 Gerais, etc.
Â página 221 - Na 37.ª linha leia-se, cm lugar de Ra(;as Novas, Roças Nov;i .
.1 pdf!Ína 300 - A nota ele rodapt 1 n. 0 45 fica r.om a sctruinte rrclacio: (4'í 1
V. HÉI.10 LOHO: Comas diplomrí'lic111. Rio, 1918. p. 109: l.AWRENCF. 1·
HILL: DifJlomatic rr/ations hetwer11 tlw Unitrtl .~ta/F\ aml llunil. D11rh;1n1
19~2. ps. •Jt)••.
A jJágina -142 -- Na nota de: rodap('. n." 7R. ond1· 1·-i:í ..;rafaclo HENRY ROFFA 1:r
leia-se HF.NRT RAFFARD.
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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 trimestre 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 industrialização na área do Rio de Janeiro
4) O quarto projeto intitula-se Cul·
tura e identidade nacional, com três pesquisadores. 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 renovação 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 iniciativa. A primeira dessas obras é o •· ..ne
Propaganda republicana (1888-1889), co·
letânea de discursos, mensagens e artigos
de Silva Jardim, pela primeira vez reunidos, 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 organizada 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 parlamentares, encerra-se a parte relativa à
Câmara dos Deputados, estando prevista
para próxima editoração a série correspondente ao Senado do Império.

Publicações em convênio da Câmara dos Deputados e da Fundação Casa de Rui Barbosa:
1. Criação dos cursos jurídicos no Brasil.
cumentos parlamentares, 122.

Do-

2. O Legislativo e a organização do Supremo
Tribunal no Brasil. Documentos parlamentares,
123.

3. O Clero no parlamento brasileiro. l.0 volume:
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa ( 1823 ).
Documentos parlamentares, 124.
4. O Clero no parlamento brasileiro. 2.º volume:
Câmara dos Deputados (1826-1829). Documentos
parlamentares, 124-A.
5. O Clero no parlamento brasileiro. 3. 0 volume:
Câmara dos Deputados (1830-1842). Documentos
parlamentares, 124-B.
6. O Clero no parlamento brasileiro. 4. 0 volume:
Câmara dos Deputados (1843-1860). Documentos
parlamentares, 124-C.
7. O Clero no parlamento brasileiro. 5.0 volume:
Câmara dos Deputados (1861-1889) - tndice de
pessoas - lndice de assuntos. Documentos parlamentares, 124-D.
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