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APRESENTAÇAO 

A edição de "O Clero no Parlamento Brasileiro", parte referente 
ao Senado do Império, vem complementar a publicação de um 
trabalho de aprofumdada pesquisa iniciada na Câmara dos Depu-
tados sobre a. atuação do clero nar:.uela Casa, no período de 1826 a 
1889. 

Esta obra identifica de maneira bastante didática os pontos 
mais relevantes que refletem o pensamento político eclesiástico ao 
tempo do Brasil lfmpério, em que a Igreja exercia uma poderosa 
influéncia nas decisões políticas, decorrente da sua tradicional união 
cem o Estado, que foi revogada com a constituição republicana. 

É, realmente, admirá1:el a forma.cão humanista e intelectual 
de alguns parlamentares originários do clero: oradores soberbos, 
legisladores de notável sensibilidade social, líderes de grande as-
cendência nas comunidades que representavam, e que influíram 
substancialmente na formação do pensamento político brasileiro. 

São os textos parlamentares referentes a esrn atuação, as idéias 
aqui definidas, que agora se publicam com o patrocínio do Senado 
Federal e da Casa de Rui Barbosa, colaboradora de outras obras 
igualmente importantes promovidas no Congresso. 

Senador JARBAS PASSARINHO 

Presidente 





INTRODUÇAO 

Com estes volumes o Senado Federal e a Fundação Casa de Rui 
Barbosa encerram a pesquisa sobre a participação do Clero no Parlamento 
brasileiro, à ép0ca do Império. Ao volume inicial, correspondendo à As-
sembléia Geral Constituinte e Legislativa ( 182.3), seguiram-se os volumes 
relativos aos debates havidos na Câmara dos Deputados, ao todo cinco 
volumes, desde a primeira sessão legislativa até 15 de novembro de 1889, 
completando os 64 anos em que funcionou, sem interrupção, o regime 
monárquico representativo, sob os reinados de D. Pedro I e D. Pedro II, 
tendo de permeio o período regencial. 

A instituição do Parlamento começou a vigorar como se sabe em 1847, 
com a alternância dos partidos no poder, o Partido Conservador e o Partido 
Liberal. D. Pedro II exerceu com absoluta isenção as funções do Poder 
Moderador, uma das inovações da Constituição de 1824, outorgada por seu 
pai, mas que, submetida ao exame e deliberação das Câmaras Municipais, 
teve a aprovação quase unânime dos vereadores, com duas únicas exceções: 
a da Câmara do Recife e a da Câmara de Itu. 

Na luta pela Independcnda, com a separação entre Brasil e Portugal, 
em que tiveram papel decisivo o príncipe regente D. Pedro, herdeiro do 
trono português e o brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, sábio 
estadista, grande foi a participação do Clero, imbuído das chamadas idéias 
ifustradas que vicejaram na época, como se pode verificar pela leitura dos 
cinco volumes publicados snh a t'gidc da Câmara dos Deputados e desta 
Fundação. 

Esta obra realmente notável só se tornou realicb.de com a colaboração 
do Centro João XXIII, através do IBRADES - Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Social -, sob a direção do Padre Fernando Bastos 
de Ávila, S.J., tendo como supervisor, para o trabalho específico de pes-
quisa, o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Professor Américo 
Jacobina Lacombe. Integraram a equipe do Centro João XXIII as ~eguintes 
assistentes: Maria Deuzuita Ferreira Eugênio e Eneida Tegethoff. E do 
lado da Fundação Casa de Rui Barbosa, no que <liz respeito à preparação 
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final do texto e rev1sao, deve ser lllenci011ado o trabalho de Paulo Jorge 
Buarque, Elza Tavares e Rachel Jardim. 

Nos volumes sobre o Senado do Império, a mesma equipe prosseguiu 
e concluiu a pesquisa, com a mesma exemplar dedicação e competência. 
A Fundação Casa de Rui Barbosa encarregou-se do mesmo modo da edi-
toração da obra, tendo Paulo Jorge Buarque na chefia do grupo, com 
igual dedicação e eompetência, com o auxílio de Elza Tavares, Maria 
Adelaide Jardim Barbosa e Yvonne Tati Pereira da Silva. 

Nossos agradecimentos não só a todos que prestaram tão valiosa 
ajuda, como aos que compõem a assessoria técnica do presidente do 
Senado Federal, o ilustre Senador Jarbas Passarinho, a começar pelo di-
nâmico coordenador de Publicações Especiais do Gabinete, Professor Leo-
nardo Leite Neto, sem esquecer o pessoal do Centro Gráfico do Senado, 
sob a esclarecida superintendência de Marcos Vieira. 

FRANCISCO DE Assis BARBOSA 

Centro de Estudos Históricos 
Diretor 
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PRIMEIRA LEGISLATURA 

(1826-1829) 

A Primeira Legislatura constou de uma primeira sessão ordinária, de 
6 de maio de 1826 a 6 de setembro do mesmo ano; uma segunda sessão 
ordinária, iniciada a 3 de maio de 1827 e prorrogada duas vezes até 15 
de novembro do mesmo ano; uma terceira sessão ordinária, de 3 de maio 
de 1828 a 19 de setembro do mesmo ano, seguida de uma sessão extraor-
dinária, iniciada a 2 de abril de 1829, que durou até 3 de maio do mesmo 
ano, quando se inaugura a última sessão ordinária da legislatura, que se 
encerraria a 3 de setembro de 1829. 

Foram nomeados senadores, nesta Primeira Legislatura, oito eclesiá~
ticos: D. José Caetano da Silva Coutinho, pela Província de São Paulo; 
Pe. Manuel Domingos da Mota Teixeira, pela Província do Ceará; Pe. 
Marcos Antônio Monteiro de Barros, pela Província de Minas Gerais; 
Pe. Lourenço Rodrigues de Andrade, pela Província de Santa Catarina; Pe. 
Francisco dos Santos Pinto, pela Província do Espírito Santo; Pe. Josll 
Caetano Ferreira de Aguiar, pela Província do Rio de Janeiro; Pe. Antônio 
Vieira da Soledade, pela Província do Rio Grande do Sul; e o Pe. Dâmaso 
Antônio Larrafi.aga, pela Província Cisplatina. 

Apresentamos a seguir alguns dados biográficos dos sacerdotes que 
tiveram alguma participação nos trabalhos do Senado. 

O Pc. Marcos Antônio Monteiro de Bar1'0s nasceu em Congonhas do 
Campo, Província de Minas Gerais, em 1777. Era filho de Manuel José 
Monteiro de Barros e de D. Margarida Eufrásia da Cunha Matos. Estudou 
na Universidade de Coimbra, onde se bacharelou em Direito, em 1798, e 
em Cânones, em 1799. Foi arcediago da Sé de Mariana em 1820 e vigário-
geral da mesma diocese. Foi nomeado senador por sua província em 1826. 
Faleceu no Rio de Janeiro, a 16 de dezembro de 1852. Deixou uma obra 
intitulada: Tabela da Povoação Geral, nascidos e mortos do bispado de 
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\lariaua, l.':il:S. talnz o primeiro trabalho estatístico relativo à área 
estudada ( 1 ). 

O Pe. Lourenço Rodrigues de Andrade parece ter sido natural de 
Santa Catarina. Era vigário de Santo Antônio, freguesia de Nossa Senhora 
<las ~eccssidades (?). Foi deputado por Santa Catarina às Cortes de Lis-
boa, em 1821, on<le permaneceu ainda depois da Independência e jurou a 
Con:-:tituiçfi.o do Heino Unido, juntamente com deputados de várias outras 
províncias brasileiras. Só voltou ao Brasil em junho de 1823. Santa Ca-
tarina jú estava representada na Assembléia Constituinte brasileira por 
Diogo Duarte da Silva, escolhido por sorteio em novembro de 1822, 
por ter metade dos deitores nele votado e outra metade. no Pe. Lourenço. 
Foi nomeado senador por sua província em 1826. 

M. E. Gomes de Carvalho diz que o Pe. Lourenço apresentou-se às 
Cortes "com vestes fiadas e tecidas nos teares da freguesia de seu nasci-
mento". Por isso, e pela simplicidade rústica de seu trato, se pôs em dúvida 
sua identidade, de modo que a Comissão de Poderes daquelas Cortes. teve 
de admitir, em testemunho dessa identidade, provas de que não cogitara 
a lei eleitoral (2). 

A lista tríplict: i1a qm,tl foi escolhido senador compunha-se de João 
Antônio Hodrigues de Carvalho, Lourenço Hodrigues de .Andrade e Diogo 
Duarte da Silva. 

Veio a falecer no Rio de Janeiro, a 18 de abril de 1844. 

O Pe. Fmncisco dos Santos Pinto nasceu em Vitória, Província do 
Espírito Santo. Ordenou-se, em 1787, no Rio de Janeiro, a cuja diocese 
sempre pertenceu. Foi vigário da Candelária cm 1801 duas. vezes e escd-
vão da Câmara Eclesiástie:i. ( 1807). Auxiliar prestimoso do bispo D. José 
Caetano da Silva Coutinho. 

(1) V. FRANCISCO MOHAIS: Estudantes da Universidade de Coimbra nasci-
dos no Brasil, Coimbra, 1949. 

FREDERICO DE BARROS BROTERO: A família Monteiro de Barros, São 
Paulo, 1951. 

(2J V. MANUEL EMíLIO GOMES DE CARVALHO: Os deputados brasileiros 
nas Cortes Gerais de 1821, Porto, 1921, p. 152. 

OSWALDO R. CABRAL: História de Santa Catarina, 2~ edição, Rio de Janeirb, 
Landes, 1970. 

CARLOS F. DE SOUSA FERNANDES: Senado Brasileiro, Rio de Janeiro, 
1912, e TAVARES DE LIRA: "0 Senado do Império'·, Revista do Iristituto. Históriço 
e Geográfico Brasileiro, t. 99, 1926, p. 254. · · · · 
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A lista tríplice na c1ual foi escolhido senador cm 1826 pela sua pro-
víncia compunha-se de Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio ( 60 
votos), José de Azevedo Cabral (59 votos) e Francisco dos Santos Pinto 
(32 votos) (!{). 

Faleceu no Rio de Janeiro, a 3 de abril de 1836. 

D. José Caetano Ferreira de Aguiar era natural do Rio de Janein>, 
conforme declarou em Coimbra. Antigo pároco de Meia Ponte e vigário-
gnal em Goiás. Foi vigário de Santa lUta, no Rio de Janeiro, com direito 
à murça de cônego em 1802. Foi depois promotor do juízo eclesiástico, 
proc::urac.lor da mitra, vigário-geral, censor e governador do bispado durante 
a nusencia de D. José Caetano da Silva Coutinho, em visita pastoral. 

Foi ele quem "sentenciou, nos autos da ação de divórcio de D. Domi-
tila de Castro, depois marquesa de Santos, contra o marido Felício Pinto 
Coelho de Mendonça". Atribui-se à intervenção da marquesa sua escolha 
para o Senado ( 4 ). 

O processo de divórcio da marquesa está resumido por Alberto Ran-
gel: D. Pedro I e a marquesa ele Santos, Rio de Janeiro, Alves, 1916, p. 129: 
"Requerer, assentar e concluir foi obra de quarenta e oito horas. Uma 
justificação relâmpago. A 5 de março, Mons. Vidigal assinava o reconhe-
cimento de sevícias e ordenava o depósito da justificante. Autuava-se a 9 
o início do libelo cível de divórcio, e, a 21 de maio, lavrava o Dr. José: 
Caetano Ferreira de Aguiar a sentença a favor da queixosa [ ... ]" 

"A justiça eclesiástica e parceira teria arregaçado a venda para mar-
char mais depressa." ( 5 ) 

O processo está transcrito na íntegra à p. 395 da obra. 

A sentença é de 21 de maio de 1824. 

O original está no arquivo da cúria d!o Rio de Janeiro. 

O Pe. Aguiar era formado na universidade de Coimbra. Matriculara-
se em Direito, em 1787, e em Matemática, em 1788. 

(3) V. TAVARES DE LIRA: op. cit. e Mons. ANTONIO ALVES FERREIRA 
DOS SANTOS: A Archidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, 1914; v. também 
JOSJ;: TEIXEIRA DE OLIVEIRA: História do Estado do Espirita Santo, Rio de 
Janeiro, 1951, p, 358. 

(4J V. TAVARES DE LIRA: op. cit., p. 252; Mons. JOSJ;: DE SOUSA AZEVEDO 
PIZARRO E ARAúJO: Memórias Históricas do Rio de Janeiro, 2~ edição, Rio 
de Janeiro, INL - 1945-1951, vol. V, 293. 

(5) V. ALBERTO RANGEL: D. Pedro e a marquesa de Santos, Rio de Janeiro, 
Alves, 1916, p. 129. 
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Bacharelou-se em Direito, em 1791, c, em Cúnones, em 1792. Licen-
ciatura em 1794 ( 6 ) 

Note-se que sendo 4 cadeiras fluminenses no Senado (Corte e Pro-
víncia), José Caetano Ferreira de Aguiar não figurava nos 12 nomes elei-
tos, de:; quais o imperador escolheria os senadores. 

Mas, como vários nomes da lista haviam sido escolhidos senadores 
por outras províncias, mandou-se completar a lista para preencher os 12 
nomes. 

Assim é que o Pe. Aguiar foi escolhido senador pelo Rio de Janeiro, 
em 1826, quando tinha recebido 81 votos. A lista era encabeçada por 
D. José Caetano da Silva Coutinho, com 267 votos. (Foi escolhido por 
Sao Paulo.) 

O último dos 12 primeiros, Mons. Vidigal, obtivera 128 votos. O fato 
fica mais chocante quando se verifica que, entre os nomes inscritos como 
complementares, figurava Joaquim Gonçalves Ledo, um dos mais destaca-
dos próceres da Independência, que amargara o exílio por sua oposição 
a José Bonifácio. Morreu na sua cidade natal, a 27 de julho de 1836. 

É notável nessa Primeira Legislatura a predominância dos senadores 
das províncias do leste-sul. Apenas um senador foi nomeado pelas provín-
cias do nordeste e do norte. 

Dos eclesiásticos que participaram dos trabalhos do Senado, desta-
cam-se as figuras de D. José Caetano e do Pe. Antônio Vieira da Soledade. 
O primeiro atuou na pres~dência da Casa de 1826 a 1831; o segundo foi 
o sacerdote que, com exclqsividade quase absoluta, representou a voz do 
clero nos debates. Os demais, com raras intervenções, ocuparam-se nos 
trabalhos das Comissões, especialmente de Constituição e Diplomacia, de 
Instrução Pública e Negócios Eclesiásticos, participaram de deputações 
diversas, como as incumbidas de assistir às exéquias de D. João VI, ou 
de levar ao imperador D. Pedro I os Votos de Graça ou textos de projetos 
encaminhados à sanção imperial. 

Chegam ao Senado, durante a Primeira Legislatura, projetos sobre 
os mais variados assuntos: a guerra da Cisplatina, a questão da proprie-
dade e indenização dos escravos (sessão de 15 de julho de 1826); a 
prisão cautelar, fome no nordeste, até a regularização da pesca de ba-
leias, muito desenvolvida na Província de Santa Catarina. Os debates 
transcorrem com dignidade senatorial, num clima de aparente ~ereni-

(6) V. FRANCISCO DE MORAIS: op. cit., p, 338. 
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e.fade, bem em contraste com a veemência, que, na mesma época, infla-
mava os debates da Câmara dos Deputados. Chama especial atenção o 
fato de que, nas sessões de 1829, quando são tratados projetos de rele-
vância, como a lei da liberdade de imprensa, a lei do matrimônio dvil, 
a lei proibindo a administração e residência de corporações religiosas, 
nenhum eclesiástico intervém uma vez sequer nos debates (7). 

É importante ter presente como se realizavam as eleições no Império. 

ELEIÇÕES 

As primeiras eleições foram reguladas pelas Instruções, conforme 
decreto de 26 de março de 1824. Só em 1846 aplicou-se a lei eleitoral 
n9 387, de 19 de agosto de 1846, feita pelo Legislativo. 

A eleição foi em dois graus até 1881, quando passaram a diretas 
( Lei Saraiva, 9-1-1881). 

O primeiro grau eram as eleições na paróquia. Em cada freguesia 
havia uma Assembléia presidida pelo juiz de fora ou pelo juiz ordinário, 
presidente da Câmara Municipal, com assistência do pároco. 

A paróquia dava tantos eleitores quantas vezes tivesse cem (100) 
fogos. 

Votavam: 1) os cidadãos no gozo dos direitos políticos; 

2) os estrangeiros naturalizados, uns e outros residentes na paróquia 
desde a dominga da septuagésima. 

Os párocos faziam os róis dos fregueses. 
Não votavam: 1) os menores de 25 anos, salvo se casados ou mi-

litares, bacharéis formados e clérigos de ordem; 
2) os filhos-famílias em companhia dos pais, salvo se funcionários; 
3) os criados de servir, S11lvo os guarda-livros e primeiros caixeiro~, 

os administradores de fazendas e fábricas. Os criados da Casa Imperial 
de galão branco (remunerados). Os de galão dourado (honoríficos) vo-
tavam; 

4) O'S religiosos c1ue viviam em comunidade claustral; 
5) os que não tinham renda anual de cem mil-réis. 

(7) Quanto às notas biográficas de D. José Caetano da Silva Coutinho e do 
Pe. Antônio Vieira da Soledade, v. O Clero do Parlamento Brasileiro - Câmara 
dos Deputados, índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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PROCESSO ELElTOHAL 

Após a missa do Espfrito Santo com o sermão "análogo", punha-se 
uma mesa no corpo da matriz e o presidente da eleição, com o pároco 
à direita, lia a lei, escolhia os secretários e escrutinadores, investigava 
oralmente se alguém denunciava suborno, caso em que se tiraria o direito 
de voto do subornado. 

Em seguida recolhia as listas dos votos em uma urna, chamando os 
que tinham direito de votar. As listas deviam conter tantos nomes quantas 
fossem as pessoas que a paróquia devia dar para eleitores. 

Escolhidos os eleitores da paróquia por maioria e cantado o Te Deum, 
eles permaneciam como corpo de eleitores durante a legislatura. O pre-
enchimento das vagas eventuais não exigia nova eleição do primeiro grau. 

Cabia aos eleitores votar nas listas para senadores, eleger os depu-
tados e Conselhos provinciais. Só podiam ser eleitores os que tinham 
renda anual de duzentos mil-réis por bens de raiz, comércio, indústria ou 
emprego. 

Não podiam ser eleitores os libertos e os criminosos ou pronunciados. 
Quinze dias depois · os eleitores de paróquia reunir-se-iam no 

distrito marcado. Cada província tinha certo número de distritos (de 3 a 
10). Reunidos os eleitores, eleito o presidente do colégio eleitoral e rezada 
a missa do Espírito Santo, com sermão análogo às circunstâncias, os elei-
tores escolhiam primeiro os senadores. Estes eram eleitos para compor 
a lista tríplice a ser submietida ao imperador, que então escolhia um dos 
nomes para ocupar a vaga na Câmara vitalícia. 

José Antônio Pimenta. Bueno, em seu livro clássico Direito Público 
Brasileiro, define a importância da missão da Câmara vitalícia: 

"A condição do caráter vitalício do senador é de alta importância 
para que bem satisfaça a sua missão. Uma vez escolhido está inde-
pendente do povo e da Coroa. Está independente dos eleitores não só 
de uma localidade ou província, mas de toda e qualquer parte do Império; 
ele não tem que esperar Qu temer das paixões populares, deve atendê-las 
só quando úteis e justas. Está independente da Coroa, pois que não é 
sujeito a nova escolha, nem ela pode dissolver o Senado e nem mesmo 
aumentar o número dos senadores, ·embora pudesse desejar. 

Está pois, pela natureza e força das coisas, colocado em uma posição 
intermediária entre o progresso e a conservação, entre os interesses m6veis 
e fixos, entre as aspirações locais e o bem-estar geral, velho, cheio de 
ilustrações, rico de tradições, de acumulada experiência e prática dos 

20 



negócios públicos, conhece<lor das leis e da necessidade de sua harmonia, 
animado de paixões moderadas, porque só lhe restam as da honra, pátria 
e virtudes tranqüilas, ele não penderá para a inovação senão quando 
verdadeiramente útil. Perfeitamente independente, será guarda, juiz cons-
ciencioso entre a liberdade e o poder; se este representa o princípio da 
ordem quando realmente quer o bem, aquela é quem resguarda os direitos 
e destinos sociais, e quem também segura o caráter e privilégios do senador, 
pois que não há Senado livre sem liberdade nacional. Ele não negará 
pois o seu voto às medidas liberais justas ou úteis, e esse voto robustecerá 
muito o da Câmara dos Deputados, tornará difícil a denegação da sanção. 

Tirai ao Senado o caráter de vitalício, aliás muito renovado pela 
morte, e vos tirareis, a vós mesmos, nma de vossas melhores garantias; se 
não fosse essa diferença das duas Câmaras, se fossem em tudo homo-
gêneas, seria inútil a sua divisão; sujeitas às mesmas condições, dariam 
os mesmos resultados". 

A nomeação e escolha dos senadores obedeciam os seguintes requi-
sitos básicos: 

"19) Que seja cidadão brasileiro e que esteja no gozo de seus direitos 
políticos [ ... ] ; 

29) Que seja de idade de quarenta anos para mais, idade muito 
superior à que é exigida para deputado, por isso mesmo que o senador 
deve ter paixões mais calmas, experiência dos negócios públicos mais 
acumulada, e ser menos rápido em suas deliberações; 

3?) Que reúna o saber, capacidade, virtudes e serviços feitos à pátria, 
considerações que são recomendadas à consciência dos eleitores e à 
escolha da Coroa; 

49) Que tenha o rendimento anual por bens, indústria, comércio ou 
emprego de oitocentos mil-réis." 

Os eleitores depositavam os votos em uma uma que era guardada 
em seguida. 

No dia seguinte elegiam-se os deputados. Todos os que podiam ser 
eleitores podiam ser deputados, mas a renda deveria atingir 400$000rs. 
Não podiam ser deputados os que não professassem a religião do Estado. 
Esta exigência viria a desaparecer em 9-1-1881. Cláusula ingênua: "O 
deputado deve ter a maior instrução, reconhecidas virtudes, verdadeiro 
patriotismo e decidido zelo pela causa do Brasil". 

Ainda no dia seguinte elegiam-se os membros do Conselho provin-
cial. Em 1834, pelo Ato Adicional, passaram os Conselhos a Assembléias 
provinciais. 
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26/l 

Os colégios eleitorais remetiam as atas it Cúmara Municipal da capital 
da província. Esta, de público, apurava em dias sucessivos, pelas cópias 
autênticas, a eleição geral da província no 19 domingo ou dia santo, 
cinco dias depois de recebidas, fazendo ata geral, por pluralidade rela-
tiva. Isto tudo vinha ao imperador para escolha dos senadores. Cada depu-
tado recebia cópia autêntica da ata que servia de diploma. Os menos 
votados seriam suplentes. Apuradas as eleições, novo Te Deum. 

Cabiam às províncias as despesas de transportes e "mesada" dos 
eleitores. 

Novo decreto (n<:> 157) de 4-5-1842 deu novas instruções para a 
eleição. A lista dos cidadãos votantes da paróquia passou a ser elabo-
rada por uma junta: pároco, juiz de paz e subdelegado ou respectivos 
substitutos. A maior fraude ocorria nas eleições primárias. Não havia 
identificação cabal. No mais não houve maior alteração. Acrescentou-se 
o processo de eleição dos vereadores e juízes de paz pelos votantes e não 
pelos eleitores. De 8 em 8 anos fazia-se o arrolamento da população do 
Império. 

A lei "dos círculos" de 1855 ( 19-9) mandou eleger os deputados 
por distritos eleitorais qentro de cada província. 

Nova reforma eleito.ral foi aprovada pelo decreto 2.675 de 20-10-1875 
(exigia a representação das minorias - lei do terço) e outra pela de 
9-1-1881 (eleição diretii.). A melhor lei eleitoral do Império; derrubou 
dois ministros que não conseguiam ser mantidos como deputados. 

O livro clássico é o do conselheiro Francisco Belisário Soares de 
Sousa: O Sistema Eleitoral no Império, Rio de Janeiro, 1872, reeditado 
pelo Senado Federal, em 1979. A tese do livro é a necessidade da eleição 
direta. O corpo de eleif ores é, segundo ele, o grande fator de corrup-
ção ( 8 ). 

SESSÃO DE 1826 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Apresenta emenda ao artigo 13 do projeto de regimento do Senado: 
"Proponho que o juramento seja depois de acabada toda a 

ação religiosa, por ser conforme o uso, que temos praticado, e 

(8) V. FRANCISCO Bl~LISARIO SOARES DE SOUSA: o Sistema Eleitoral no 
Império, Rio de Janeiro, 1872. V. também: TAVARES DE LIRA: Regime elei-
toral - Dicionário Histórico e Etnográfico do Brasil, Rio, I.H.G.B., 1922, I, 332. 

EDGAR COSTA: A le{lislação eleitoral brasileira, Rio, 1964. 
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26/2 

a interrupção do sacrifício só se deve fazer com sermão, ou 
homilia." 

Justifica sua emenda, eomo sendo mais conforme com o uso 
"para não se inter;-omper a integridade do sacrifício, que é de 
direito divffio". 

27 de maio de 1826, t. 1, p. 159. 

N. &C. 

O artigo 13 do projeto dizia: "O bispo, ou a primeira dignidade 
eclesiástica, depois do Evangelho, receberá o juramento dos conselheiros, 
dando-o primeiro o presidente, repetindo em alta voz, com a mão direita 
posta sobre o Evangelho, as palavras da fórmula, que será lida pelo se-
cretário, e depois os mais, dois a dois, pondo as mãos sobre o missal, e 
dizendo: assim o juro" (Anais, 1, 98). 

Há um evidente exagero teológico na justificativa do Pe. Santos Pinto, 
afirmando ser de direito divino a não-interrupção da ação litúrgica. A 
emenda foi apoiada por unanimidade. 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Apóia o texto do artigo 14 do regimento do Senado, defendido pelo 
visconde de Caravelas. Considera a fórmula 

"conforme com o que já juramos e com os princípios cristãos". 

27 de maio de 1826, t. I, p. 160. 

N. & C. 

O artigo 14 dizia: "A fórmula do juramento será do teor seguinte: 
- Juro promover fielmente, quanto em mim couber, o bem geral desta 
província de [ ... ] dentro dos limites marcados pela Constituição do 
Império. Assim Deus me ajude (Anais, I, 78). Caldeira Brant, visconde 
de Barbacena, propusera uma emenda aditiva: "Juro, aos Santos Evan-
gelhos, promover [ ... ]". 

Ante esta emenda, Silva Lisboa, barão de Cairo, propusera a su-
pressão da cláusula final "assim Deus me ajude", por considerá-Ia "su-
pérflua e exótica". José Joaquim Carneiro de Campos, visconde de Cara-
velas, defende a cláusula final, por tratar-se de um juramento religioso 
"em que o homem convoca a Deus como testemunha da sua promessa, 

23 



e para rp1ê? Para que, no ('aso de qnc cu nüo cnmpra, sendo ajudado da 
sua graça, ele me castigue" (Anais, I, 160). É a essa defesa de Ca-
ravelas que o Pe. Santos Pinto dá o seu apoio. Talvez Cairu denunciasse 
o exotismo do texto porque o sabia inspirado na fórmula dos juramentos 
eclesiásticos, que terminavam invariavelmente com a súplica: "Sic me 
Deus adjuvet et haec Sancta Dei EvangeUa". A intervenção do mesmo 
padre parece reportar-se ao juramento "provisório" prestado pelos sena-
dores no início da sessão. Afina~ foi aprovada a emenda aditiva de Bar-
bacena e foi mantida a cláusula final. 

26/3 JOSÉ CAETANO FERREIRA DE AGUIAR 

Insiste na necessidade de não se adiar a discussão sobre as obriga-
ções dos taquígrafos, 

"declaradas nos respectivos parágrafos desta proposta, porque 
os taquígrafos devem ter conhecimento ao menos daquelas obriga-
ções, que desde já têm que satisfazer, e estar certos nelas" [ ... ] 

16 de junho de 1826, t. II, p. 76. 

N. &C. 

Trata-se de proposta apresentada pela Comissão de Redação do 
Diário do Senado, que, 110 § 29 do artigo 19, definia as obrigações dos 
taquígrafos: "Corrigir os Jllanuscritos a11urados das notas dos taquígrafos. 
Consistirá a correção em riscar repetições viciosas de palavras; polir a 
linguagem; substituir termos impróprios, que na rapidez da fala não 
acudiam ao pensamento, e outros de maior propriedade, suprir lacunas, 
e atar o fio do discurso; as concordâncias gramaticais; a ortografia pelo 
sistema etimológico. Porém jamais se estenderá a substituir, às falas re-
colhidas pelos taquígrafos, outras mais longas e diversas delas" (Anais, 
I, 93). A discussão porém ficou adiada. 

26/4 D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

Assina, como presidente, o parecer da Comissão de Estatística rela-
tivo à organização de um plano geral para a civilização dos índios: 

"Sendo preciso organizar um plano geral para a civilização 
dos índios, e devendo-se proceder sobre objeto de tanta impor-
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26/5 

tâncía com a maior circunspeção, é a Comissão de parecer qnc 
se exija de cada um dos presidentes das respectivas províncias 
as necessárias e bem circunstanciadas informações sobre a índole 
dos mesmos, sobre seus usos e costumes, bem como sobre suas 
particulares inclinações e gostos, declarando também as obser-
vações, que tenham feito sobre o método de os civilizar com maior 
facilidade, e, finalmente, as proporções, que atualmente haja de 
terrenos para seus aldeamentos, e cultura, ouvindo sobre todos 
estes objetos os respectivos diretores, assim como sobre as causas 
<1ue têm obstado a civilização dos mencionados índios." 

26 de junho de 1826, t. II, p. 130. 

N. & C. 

Assinam o mesmo parecer, Antônio Gonçalves Gomide, como secre-
tário, e os barões de Caeté, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, e de 
Alcântara, João Inácio da Cunha, bem como o conde de S. João da Palma, 
D. Francisco de Assis Mascarenhas. Não consta se as informações pedidas 
pelo parecer da Comissão, tão importantes para a história de nossos in-
dígenas, terão sido enviadas pelos presidentes das províncias. 

D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

Com os membros da Comissão, assina o seguinte parecer: 

"A Comissão encarregada de interpor o seu parecer sobre o 
ofício do Exm9 Sr. ministro dos Negócios Estrangeiros, comuni-
cando o pagamento de dois milhões de esterlinos a Portugal, em 
conseqüência de uma convenção assinada e ratificada conjunta-
mente com o tratado de 29 de agosto passado, não pode comple-
tamente satisfazer tão importante dever sem ter conhecimento 
da convenção citada no mesmo ofício e de quaisquer outros do-
cumentos, que fossem presentes, ou de qualquer modo influís-
sem nas deliberações dos negociadores brasileiros. 

A Comissão, portanto, aproveitando-se do oferecimento do 
Exm9 Sr. ministro para fornecer os esclarecimentos que forem 
precisos, pede a comunicação ela convenção, e mais documentos 
relativos a esta transação pecuniária, se porventura o Exm9 Sr. 
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ministro elos Negócios Estrangeiros entender c1ue não há incon-
veniente na comunicação requerida." 

4 de julho de 1826, t. III, p. 24-25. 
N. & C. 

Tratava-se de uma Comissão ad hoc, composta do visconde de Bar-
bacena, Felisberto Caldeira Brant Pontes, e dos barões de Alcântara, João 
Inácio da Cunha, e de Caeté, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. Cal-
deira Brant pede urgência para o pedido de informações observando que: 
"Tem-se espalhado que demos milhões pela nossa Independência, que o 
reconhecimento foi comprado com esterlinos: convém, pois, que a nação  
saiba ouro e fio como tudo se fez" [ ... ] A urgência foi aprovada.  

Em 1825 a Inglaterra, que até então procurava servir de intermediá-
ria entre Portugal e Brasil, propondo fórmulas conciliatórias, resolveu 
reconhecer a Independência do Brasil, mesmo sem a anuência de Portu-
gal. Desde a vinda da Família Real, o comércio inglês com a América 
Latina fora intenso. A Inglaterra, apoiada nele, resistira ao bloqueio con-
tinental de Napoleão, a primei,ra guerra fria. Havia cônsules ingleses em 
várias cidades. A Inglaterra re1.~onhecera alguns países da antiga América 
Espanhola. Não poderia adiar por mais tempo o reconhecimento do Brasil. 

Mandou ao Brasil um plenipotenciário, Sir Charles Stuart. Não podia 
ser pior. Stuart era ultraconservador e reacionário. Passando por Lisboa, 
como última homenagem ao ª11/tigo aliado, comunicou o fim de sua missão. 

D. João VI, que já dissolvera as Cortes Constituintes e reassumira o 
poder absoluto, havia tentado um entendimento com D. Pedro, enviando 
r~ missão do conde do Rio Maior. Mas este chegou em má hora. D. Pedro 
tinha rompido com José Bonifácio e estava sendo visto com desconfiança 
pela Constituinte brasileira. Qualquer contemplação em face de portu-
gueses seria encarada como b·aição. 

Repeliu a missão Rio Maior, exigindo a preliminar do reconhecimento 
do Império para tratar da paz. 

Com surpresa de Stuart, D. João VI conferiu-lhe poderes de plenipo-
tenciário po1t11guês. 

Stuart tratou, pois, preliminarmente, com o Brasil, na qualidade de 
representante de Portugal. Em seguida firmou um tratado de comércio 
como representante inglês. 

A posição de D. Pedro ~ra agora diferente. Ele dissolvera a Consti-
tuinte e fizera a Constituição do Império aprovada pelas Câmaras Muni-
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cipais. Esmagara violentamente a Revolução de 1824 em Pernambuco. 
Convocara a Assembléia ordinária para 1826. Tinha a maior urgência 
em resolver o reconhecimento por Portugal, o que acarretaria o dos 
outros países, antes da abertura das Câmaras. Só os Estados Unidos 
haviam reconhecido o Brasil em 1824. 

A Constituição elaborada pelo próprio D. Pedro I, em seu artigo 19, 
declarava o Brasil "uma nação livre e independente que não admite, 
com qualquer outra, laço algum de união, ou federação que se oponha 
à sua independência". Mas o plenipotenciário luso-inglês obstinou-se em 
fazer um tratado que permitisse a união pessoal de Portugal e Brasil. 
Incluiu no tratado a concessão do título honorífico de imperador do 
Brasil a D. João VI, a que se opunham os plenipotenciários brasileiros 
a princípio. Isto permitiu a D. João VI estender uma carta-patente ante-
datada de 13 de maio de 1825, pela qual "elevava" o reino do Brasil à 
categoria de Império e o "transferiria" a D. Pedro, príncipe real de Por-
tugal. Preparava assim a reunião das duas coroas na cabeça do filho e 
surrupiava o grito do Ipimnga. 

Mais grave é que, cobrando o serviço prestado, o plenipotenciário 
inglês incluiu, em convenção à parte, o pagamento, pelo Brasil, do em-
préstimo de 2 milhões de libras, feito por Portugal. Portugal apresentara 
uma grande lista de indenizações. Tudo foi convertido no pagamento do 
empréstimo à Inglaterra. As indenizações resultantes do bloqueio foram 
transferidas a uma comissão mista que se arrastou por dezenas de anos. 

Para o Brasil, apressar o reconhecimento foi conveniente. Logo em 
seguida, a Independência foi reconhecida pela Inglaterra, França, Santa Sé 
e toda a Europa. 

Curioso é que José Bonifácio, no exílio, achou o tratado melhor do 
que se podia esperar. 

Barbacena trabalhara na Inglaterra, de 1822 a 1824, em tentativas 
infrutíferas para um entendimento com os representantes de Portugal. 
Não se compreende por que não foi incluído na equipe de três brasileiros 
que trataram com Stuart. Agiu por trás da cortina e defendeu o tratado. 

É bom esclarecer que a idéia da fusão das coroas não se consubstan-
ciou. Ao morrer D. João VI, em 1826, D. Pedro foi aclamado rei de 
Portugal como D. Pedro IV. Mas não exerceu senão por dias o governo 
português. Ouvidos os conselheiros (os pareceres estão no Museu Impe-
rial), abdicou a coroa real na filha, D. Maria II, deixando o filho, D. Pedro, 
como herdeiro da coroa no Brasil. E comunicou, na Fala do Trono à 
Assembléia brasileira: "Conheçam (corno já deviam conhecer) alguns bra-
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O tratado foi discutido amplamente no Parlamento. 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, ainda liberal arclcnle, elogia-o em 

1830. (Anais da Cdmara, II, 30). Lino Coutinho ataca-o na mesma sessão. 
O marquês de Inhambupe faz longa exposição à Câmara sobre as nego-
ciações em 19 de junho de 1826 (Anais, II, 206). 

O barão do Rio Branco, em nota ao livro de Oliveira Lima, escreveu: 
"Não houve compra da Independência. Quando se separa um território, 
o que se separa toma o encargo de parte da dívida pública" (V. Accioly, 
op. cit., p. 221). 

Antônio Camillo refere o acontecido com a separação da Bélgica da 
Holanda e Noruega da Suécia. 

Os termos da Convenção Adicional são os seguintes: 
1) Sua Majestade Imperial convém, à vista das reclamações apre-

sentadas de governo a governo, em dar ao de Portugal a soma de dous 
milhões de libras esterlinas, ficando com esta soma extinta de ambas as 
partes todas e quaisquer outras reclamações, assim como todo o direito 
a indenizações desta natureza. 

2) Para pagamento desta quantia toma Sua Majestade Imperial 
sobre o Tesouro do Brasil o empréstimo que Portugal tem contraído em 
Londres no mês de outubro de 1823, pagando o restante, para perfazer 
os sobreditos dous milhões esterlinos, no prazo de um ano, a quartéis, 
depois ela ratificação e publicação da presente convenção. 

3) Ficam excetuadas da regra estabelecida no artigo 19 desta con-
venção as reclamações recíprocas sobre transporte de tropas e despesas 
feitas com as mesmas tropas. "Para liquidação destas reclamações haverá 
uma comissão mista, armada e regulada pela mesma maneira que se acha 
estabelecido no artigo 89 do tratado de que acima se faz menção". 

Os negociadores brasileiros e plenipotenciários foram Luís José de 
Carvalho e Melo (futuro visconde de Cachoeira), José Egídio Alvares de 
Almeida (barão, depois marquês de Santo Amaro) e Francisco Vilela Bar-
bosa (depois 19 marquês de Paranaguá). 

O ministro enviou ao Senado os esclarecimentos requeridos, e, na 
sessão de 28 de julho, a Comissão de Constituição e Diplomacia apresenta 
seu parecer. Examinando as reclamações feitas por Portugal e compa-
rando-as com as feitas pelo Brasil, conclui que com o pagamento de 
2 milhões de esterlinos "julga a Comissão <1ue a honra e o interesse na-
cionais foram perfeitamente atendidos na convenção de 29 de agosto de 
1825" (Anais, III, 181-182). Assinam o parecer, além do bispo-capelão-
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mor, os barões ele Cairn e Alcúntara e os viscondes ele Barbacena e da 
Praia Grande. 

26/6 JOSÉ CAETANO FERREIRA DE AGUIAR 

Não concorda com as emendas propostas que, ao ordenado do oficial-
maior da Secretaria do Senado, acrescentavam uma gratificação. Considera 
esta contrária ao artigo 144 do Regimento do Senado, tanto mais que 

"o oficial-maior está encarregado da redação da ata, e é obrigado 
a assistir aqui na sala, a fim de tomar para isso os apontamentos 
necessários: são coisas inerentes ao seu emprego; portanto, deve 
ter um só vencimento e não ordenado e gratificação." 

11 de julho de 1826, t. Ili, p. 83. 
N.&C. 

Estava em discussão o projeto sobre os vencimentos dos oficiais da 
Secretaria. Carneiro de Campos propusera a distinção entre o ordenado 
devido ao oficial-maior e a &ratificação que lhe cabia pela redação da ata. 
O visconde de Caravelas propusera emenda fixando em 1:200$000 o orde-
nado e em 800$000 a gratificação, que José Inácio Borges reduzira para 
400$000. É contra essas emendas que se insurge o Pe. Aguiar, apelando 
para o regimento, cujo artigo 144 supunha como obrigação do oficial-
maior assistir às sessões e redigir as notas da sessão: "Art. 144: O ofi-
cial-maior assistirá às sessêies assentado em cadeira rasa, e tendo uma 
mesa no pavimento do salão, para tomar nota de quanto se passar 
durante as sessões" (Anais, I, 129). Depois de muitas intervenções, apoia-
ram-se o ordenado de 1.200~000 e a gratificação de 600$000 (Anais., III, 86). 

26/7 ANTôNIP VIEIRA DA SOLEDADE 

Na discussão do Regimento do Senado, na parte relativa à elaboração 
das leis, observa: 

[ ... ] os projetos que vierem da Câmara dos Deputados devem 
ter duas discussões: a primeira em que se aprova, ou rejeita; 
a segunda em qlte se admitem emendas. Estas duas discussões 
vêm marcadas n::i. Constituição, artigos 58 e 59." 

3 de agosto de 1826, t. IV, p. 9. 
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,·ollar para a ( :;un<tra clolll1v \TÍo, e eorn csl:.: parecer se ilumina 
o Ex(·c11ti,·o, <lll<' <tll" ;:gnra (h1\'icb\'a, e <'la darú o despacho." 

8 de agosto c1e 1826. t. IV, p. 39. 
N.&C. 

Tratava-se do requerimento de Joaquim da Silva Girão solicitando 
declaração de reconhecimento de seus direitos de cidadão brasileiro. O re-
querente, por motivos de saúde, se retirara para Portugal, onde a doença 
o deteve além do prazo concedido pela proclamação imperial para que 
os interessados voltassem ao Brasil. A 19 c1e agosto, um parecer da Comis-
são de Constituição e Diplomacia concordara com a opinião da Câmara 
dos Deputados, de onde o requerimento viera, no sentido de "julgar que 
o suplicante é atual cidadão brasileiro, que está e sempre esteve no  
perfeito e não interrompido gozo dos direitos que a Constituição garante  
aos cidadãos e que como tal deve ser declarado." Pela discussão, percebe-se  
C[Ul' c;s senadores, admitindo c1uc se tratava de um precedente legislativo,  
hesitavam em aprovar o parecer da Comissão. O Pe. Soledade procura  
uma solução constitucional para o caso, mas reconhece que a Constituição  
é omissa. O artigo 62, por 'ele citado, refere-se apenas à promulgação  
dos projetos de lei adotados pelas duas Câmaras. Considera então que 
o fato de devolver o reque:rimento à Câmara dos Deputados, com o 
parecer da Comissão do Senado, já oferecia ao Poder Executivo base 
suficiente para a declaração da cidadania do Sr. Girão. 

26/9 JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

Faz declaração de voto em separado: 

"Requeiro que se declare na ata que na sessão de ontem 
votei contra a manutenção da liberdade e exercício dos cultos; 
e também contra Bf proposta absoluta para todos os benefícios 
eclesiásticos, que se venceram no artigo 49 da Lei das Secretarias 
de Estado.'' 

8 de agosto de 1826, t. IV, p. 39. 

N.&C. 

Na sessão de .23 de junho o visconde de Barbacena, Caldeira Brant, 
e José Inácio Borges ti11harn apresentado um projeto de lei organizando 
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as seis Secretarias de Estado, definindo as atribuições de cada ministro 
(Anais, II, 122 e ss.) O artigo 49 fixava as responsabilidades do ministro 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e o 59 as do ministro dos Negócios 
Eclesiásticos e da Justiça, ao qual era atribuída "a direção de todos os 
negócios eclesiásticos: a nomeação dos arcebispos, bispos e prelados, 
assim como vigários, cônegos ou quaisquer outras dignidades da hie-
rarquia eclesiástica" (Anais, II, 122). Na sessão de 6 de agosto, o vis-
conde de Caravelas incluía entre as responsabilidades do ministro "a 
vigilância sobre a manutenção da liberdade, boa ordem, decência e exer-
cício dos cultos" (Anais, IV, ,28). É contra esses artigos que o bispo 
capelão-mor faz declaração de voto contrário. Realmente, o simplismo 
do texto desconhece totalmente os direitos da Santa Sé, e, no tocante 
à liberdade de cultos, dificilmente .se coadunava com o artigo 59 da 
Constituição, que consagrava a religião católica como religião oficial e 
permitia apenas o culto doméstico de outras religiões. 

26/10 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE . 

Opõe-se à urgência ipara discussão do projeto de regimento interno 

"porque acho que o tempo que nos resta não é suficiente para 
concluirmos este trabalho: em segundo .lugar, porque só com o 
decurso do tempo se podem conhecer os erros que convém 
emendar. Em vez de se pedir urgência para que se trate já desta 
matéria, assento que antes se deve reservar para a sessão do 
ano futuro." 

9 de agosto de ,1826, t. IV, p. 47. 

N.&C. 

Fora o visconde de Barbacena que pedira urgência para a discussão 
do regimento, propondo mesmo que, para esse fim, se prolongasse de 
uma hora as sessões diárias. O então ainda barão de Cairo, José da 
Silva Lisboa, opusera-se à urgência, alegando a necessidade de maior 
experiência parlamentar e a suficiência temporária do regimento provisó-
rio. O Pe. Soledade, com outros argumentos, apóia a tese de Caim. A 
questão foi adiada, na mesma sessão. 
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26/11 D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

Com os outros membros da Comissão de Constituição e Diplomacia, 
assina parecer considerando de perfeita reciprocidade o tratado de 8 de 
janeiro de 1826, celebrado entre o imperador do Brasil e S. M. el-rei 
de França e Navarra: 

"Pelo artigo 39 adicional, parece destruir-se uma parte dessa 
reciprocidade, porque, fixando em 15% o quantum dos direitos de 
consumo no Brasil, que aliás não fora declarado no artigo 14 do 
tratado, deixa de fazer igual declaração sobre o quantum para 
o artigo 16, que é relativo aos direitos de consumo em França; 
mas, havendo neste artigo a estipulação expressa de pagarem os 
produtos do Brasil direitos, que não excedem aos que atualmente 
pagam, sendo importados em navios franceses, vem a França a 
ficar inibida de poder aumentar os atuais direitos de consumo, 
bem como o Brasil não pode aumentar os de 15%. 

Acresce mais que pelo referido artigo 16 foi abolida, em be-
nefício dos navios brasileiros, a sobretaxa de 10% imposta em 
França sobre as mercadorias importadas em navios estrangeiros, 
e foi igualmente abolida a distinção, entre algodões de fio curto 
e fio comprido; di.stinção que aumentava os direitos de 20%, e 
que terrivelmente prejudicava um dos maiores e mais valiosos 
produtos de nossa agricultura. 

Em conseqüêqcia do exposto, parece à Comissão que a honra 
e interesse nacionais foram perfeitamente atendidos." 

12 de agosto de 1826, t. IV, p. 58. 
N.&C. 

O rei de França e de Navarra era Carlos X, cuja queda, em 1830, 
alentaria os liberais brasileiros e exerceria influência na abdicação de 
D. Pedro 1. O parecer foi mandado imprimir para entrar em discussão. 

O Brasil assinou ness~ época vários tratados de amizade e comél'Cio. 
Mais tarde abandonou essa política e passou a aplicar a todos os países 
preceitos gerais. 

Este tratado com a França foi particularmente criticado porque 
continha alguns artigos cqamados "perpétuos", que constituíam embaraço 
enorme para negociações. Em 1847 o segundo visconde de Caravelas 
(Manuel Alves Branco) emitiu importante parecer sobre o sentido dessa 
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exprcssüo "perpétuo". Só em 1907 o Brasil denunciou, para que cessassem 
seus efeitos, os artigos perpétuos, únicos ainda vigentes ( 11 ). 

26/12 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

esta lei ou há de ser casuística ou não. Para ser casuística 
ocorrerá o embaraço que é de ordinário inerente a essa espécie 
de leis, qual o de se marcarem talvez mais espécies de crimes 
do que a Constituição efetivamente quis abranger; ou deixar 
de se marcarem outras talvez importantes: assim, nada de lei 
casuística. Estabeleça-se unicamente o que a Constituição es-
tabelece e designem-se as penas correspondentes; mas nos não 
ponhamos a definir crimes, pois que iremos então encontrar 
aquele embaraço. Esit:a é a minha opinião." 

12 de agosto de 1826, t. IV, p. 62. 
N.&C. 

Entrava em segunda discussão o projeto sobre a responsabilidade 
dos ministros, vindo da Câmara dos Deputados. O artigo 19 responsa-
bilizava os ministros por traição e definia os casos em que incorreria 
na mesma (Anais, IV, 29). O texto parecia vago e acumulavam-se as 
emendas, que o tornavam mais obscuro. O Pe. Soledade pretende dirimir 
a questão, rep01tando-se à Constituição. De fato, esta, no a1t. 133, pre-
via os crimes de que seriam responsáveis os ministros, mas pI'evia também, 
no art. 134, uma lei particular para especificar a natureza desses delitos. 
Era disso precisamente que se estava tratando. A discussão foi adiada 
pela hora. 

26/13 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apóia a emenda aditiva proposta pelo visconde de Barbacena: 

"Chama-se traição o atentado contra a causa pública: ora, 
nesta entra tanto a religião do Estado, como a independência 
nacional, a divisão, independência e harmonia dos poderes, a 
inviolabilidade do soberano, etc. Convém distinguir a crença e 

(11) V. J. M. CARDOSO DE OLIVEIRA: Actos Diplomáticos ªº Brasil, Rio 
de Janeiro, 1912, v. I, p. 102. 

35 



culto dos estrangeiros, da crença e culto dos nacionais: a Cons-
tituição tolera aquela, porém afirma r1ue a religião do Estado 
continuará a ser a religião cat6lica apost6líca romana; Sua Majes-
tade o imperador jurou mantê-la, e a Constituição obriga a 
igual juramento o herdeiro presuntivo da coroa, por conseqüên-
cia não admite dúvida que a religião entra na causa pública. 

Isto mesmo se acha conforme com o voto geral dos povos 
de quem somos puros e meros procuradores, pois que em todas 
as suas aclamações levantavam sempre os primeiros vivas por 
aquela religião: assim penso que se deve fazer o aditamento e 
que o seu verdadeiro lugar é debaixo deste 19 artigo." 

16 de agosto de 1826, t. IV, p. 75-76. 
N.&C. 

Na discussão do mesmo projeto, Caldeira Brant, visconde de Bar-
bacena, incluía entre os crimes de traição de que seriam responsabiliza-
dos os ministros, "os atentados contra a religião cat6líca, romana" (Anais, 
IV, 73). Cairu julgava a emenda vaga. :E: em defesa dessa emenda que 
intervém o Pe. Soledade. A e:menda foi aprovada logo a seguir (Anais, 
IV, 76). 

26/14 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda supre~•siva ao § 29 do artigo 29 da lei de res-
ponsabilidade dos ministros, eximindo de culpa o ministro por "suborno 
ativo": 

"Todos os crimes do ministro fora da sua profissão não de-
vem entrar nesta lei. Fundado neste princípio, assento que no 
§ 29 se deve suprimir a parte que respeita ao suborno ativo, 
porque nesse caso níio obra como ministro, porém como outro 
qualquer homem que pede pelo seu parente, pelo seu amigo, etc. 
Estou convencido de que a Constituição, quando responsabiliza 
o ministro por subo:,rno, tem em vista o caso em que ele se 
deixa subornar: quando outro acede contra a justiça a pedido 
seu, esse outro é que é o responsável: assim parece-me que 
se deve fazer aquela supressão." 

16 de agosto de 1826, t. IV, p. 77. 
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N.&C. 

O artigo 29 dizia dos ministros: "São responsáveis por peita, su-
borno ou concussão." E no § 29 especificava os crimes de suborno: "Por 
suborno, corrompendo por sua influência, ou peditório a alguém para 
obrar contra o que deve, no desempenho de suas funções públicas; ou 
deixando-se corromper por influência, ou peditório de alguém para obra-
rem o que não devem, ou deixarem de obrar o que devem" (Anais, 
IV, 29). O Pe. Soledade propunha que fosse supressa a primeira parte 
do parágrafo: o ministro seria culpável por deixar-se corromper, suborno 
passivo, mas ;não por tentar corromper, suborno ativo. Contraditado por 
Rodrigues de Carvalho, que considerava o suborno passivo menos culpo-
so, o Pe. Soledade volta a explicar sua posição: 

"Eu não considero como suborno o simples peditório feito ,ao ministro 
a favor de alguém: esse peditório, quando o ministro decide com justiça, 
pode-se reputar uma boa informação; mas entrando nos casos possíveis 
que o ministro se deb!'e vencer com injustiça, é evidente que esta se-
gunda parte do parágrafo deve-se conservar. Não estou pelo mesmo a 
respeito da primeira: que empregado de responsabilidad~ que tem, em 
razão do seu emprego, quando for contra a justiça, com o dizer que o 
ministro lhe pediu? 

Não. E se esse empregado foi o que delinqüiu, como se há de fazer 
responsável o ministro pela culpa do que não praticou? 

De maneira nenhuma. Se o ministro mandasse, bem está; mas por 
pedir, não tem lugar." A emenda do Pe. Soledade foi aprovada (Anais, 
IV, 78-79). 

26/15 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende a tese de que o atentado contra o livre exercício dos poderes 
implica em atentado contra a forma de governo: 

"Suponhamos que ele (o ministro) obsta à reunião das Cà-
maras: isto não é mais do que um atentado contra aquele livre 
exercício; entretanto, ficará destruída a forma do governo. Muitos 
outros casos desta natureza se podem figurar [ ...r 

17 de agosto de 1826, t. IV, p. 80-81. 
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N.&C. 

Discutia-se o artigo 39 do mesmo projeto, que especificava os crimes 
de abuso de poder. O visconde de Barbacena propusera que se trans-
ferissem para esse artigo os parágrafos do artigo 19, que mencionavam 
os crimes de usurpação, pelo ministro, de qualquer atribuição dos outrns 
poderes, bem como os atentados contra o livre exercício dos poderes 
políticos. Argumentava o visconde que tais crimes eram formas típicas 
de abuso de poder, objeto do artigo 39, e não de traição, objeto do 
artigo lQ O Pe. Soledade objetara contra o visconde de Barbacena em 
intervenção que não foi ouvida pelos taquígrafos. José Joaquim Carneiro 
de Campos, visconde de Caravelas, apóia a tese do visconde de Bar-
bacena, argumentando que o artigo 19 devia especificar somente os cri-
mes de alta traição, que afetassem a própria forma de governo, o sistema 
monárquico, considerando como crimes de menor traição as usurpações 
e limitações nas atribuiçôes dos outros poderes. Tais crimes deviam ser 
julgados como formas de abuso ·de poder e portanto remetidos para o 
artigo 39 O Pe. Soledade em sua intervenção responde ao visconde ele 
Caravelas. Prevaleceu a proposta de Barbacena (Anais, IV, 81). 

26/16 ANTôNIQ VIEIRA DA SOLEDADE 

"Logo que o :.ministro não usa, não abusa; e de maneira 
nenhuma se pode entender abuso pelo não uso da lei." 

17 de agosto de 1826, t. IV, p. 8. 

N.&C. 

Entrava ·em discussão o artigo 49 do mesmo projeto, na parte que 
dizia: "São responsáveis [os ministros] por falta de observância da lei. 

Não cumprindo a lei, ou fazendo o contrário do que ela ordena" 
(Anais, IV, 29). João Inácio da Cunha, então barão de Alcântara, pro-
punha que se suprimissem as palavras "ou fazendo o conh·ário do que 
ela ordena". O Pe. Soled;ide, numa visível preocupação de reduzir a 
responsabilidade dos ministros, apóia a emenda; conquanto logo a seguir 
se mostre abalado pelas razões aduzidas pelo senador Luís José de Oli-
veira Mendes, prefere deixar o assunto para terceira discussão. A emenda 
supressiva não foi aprova(fa (Anais, IV, 82). 
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ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 26/17 

"Em regra geral, o delito é aquele que se comete de pro-
pósito, e por isso não se podem classificar como tais os atos 
de um resultado incerto: assim, penso que se deve acrescentar 
alguma coisa neste plimeiro parágrafo, quando trata, no fim, 
dos contratos lesivos. 

Pode muito bem o ministro pensar que faz um contrato 
vantajoso à Fazenda Pública, e por fim achar-se enganado: por 
isso, não deve esse ministro ser responsável. 

Assento, pois, que se deve acrescentar ali o advérbio mani-
festamente; então já pode ter lugar a responsabilidade." 

17 de agosto de 1826, t. IV, p. 83. 
N. & C. 

Trata-se de uma emenda aditiva ao artigo 69 do mesmo projeto, que 
entrava em discussão e dizia: "São responsáveis (os ministros) por dissi-
pação dos bens públicos. 

§ 19 - Ordenando, ou concorrendo, de qualquer modo, para as des-
pesas não ~uto!'izadas p'or lei, ou para se fazerem contra a forma nela 
estabelecid'.'.; ou para se celebrarem contratos lesivos" (Anais, IV, 30). 
O Pe. Soledade propõe que antes do termo "lesivos" se acrescente o advér-
bio "manifestamente." A emenda é apoiada. A emenda voltou à discussão 
na sessão seguinte, quando o Pe. Soledade insiste em defendê-la ciontra os 
argumentos de Cairu. Depois de citar exemplos em abono de sua tese, o 
Pe. Soledade conclui sua argumentação: "Eu quero s6 considerar respon-
sável o ministro pelo que obrar com dolo, com malícia, em prejuízo da 
Fa7..enda Pública. O ministro s6 pode ser responsável por aquilo que con-
cluiu no contrato, e não pelo resultado incerto, nem por um ato que pra-
ticou fo:ocentemente" (Anais, IV, 88). O exemplo em que se apóia o Pe. 
Soledade refere-se a um contrato feito por um ministro para a arrecadação 
do dizimo, contrato que veio a se revelar lesivo à Fazenda Pública. i\ 
emenda foi aprovada (Anais, IV, 89). 

26/18 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

"Não posso crer, Sr. presidente, que artigo algum da Consti-
tuição fosse ali posto para não ter efeito. 
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Logo que a Constituição determina que fiquem responsáveis 
os conselheiros de Estado pelos conselhos que derem ao impera-
dor contra as leis e contra os interesses da nação, entendo que 
ela deu direito à nação representada nas Câmaras para conhecer 
destes conselheiros e saber os conselhos. 

Se as Câmaras os não sabem por ora, é por falta de lei 
regulamentar: havendo-a, as Câmaras, ou a nação se ap·ossa desse 
direito; e se isto não é assim, então risque-se o artigo da Cons-
tituição. 

Quanto às penas, pode haver alguma alteração, porque é 
necessário que haja diferença entre o conselho que tem efeito e o 
que o não tem; mas não se pode admitir a supressão proposta, 
porque o conselheiro de Estado é obrigado pela lei a não dar mau 
conselho, e se o der, tem cometido o crime. Agora, se as penas 
serão de um a dez anos de suspensão do emprego, ou outras, é 
isso questão em que não entro. 

Temos nesta Câmara sábios jurisconsultos, que melhor do 
que eu poderão dizer sobre a matéria, e a cujo voto eu acedo; 
menos em que fique yão na Constituição." 

18 de agosto de 1826, t. IV, p. 90. 
N. & C. 

Entrava em discussão o artigo 79 do mesmo projeto que dizia: "Os 
conselheiros de Estado sãio responsáveis pelos conselhos que derem. 

§ 19 - Sendo opostos às leis. 
§ 29 - Sendo contra os interesses do Estado, se forem manifestamente 

dolosos. 
Os conselheiros de Estado por tais consellios incorrem nas mesmas 

penas, em que os ministros e secretários de Estado incorrem por fatos 
análogos a estes. 

Quando, porém, ao conselho se não seguir efeito, s'ofrerão a pena no 
grau médio, nunca menor que a suspensão do emprego de um a dez anos" 
(Anais, IV, 30). Na opinião de José Joaquim Carneiro de Campos, vis-
conde de Caravelas, apoiando aliás as considerações feitas por Cairu, "'é 
muito difícil pôr responsabilidade em corpos morais, muito mais em con-
selho de íntimo segredo". Por isso, julgava que era vão o artigo da Cons-
tituição a respeito. O artigo a que se reporta era o artigo 143 da Constitui-
ção: "São responsáveis os conselheiros de Estado pelos conselhos que 
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derem, opostos às leis e ao interesse do Estado, manifestamente dolooos". 
Era contra essa tese que o Pe. Soledade argumentava. O mesmo vis-

conde de Caravelas voltou a defender seu ponto de vista que concluía com 
a proposta de supressãio do artigo: "Se do conselho não resultou dano à 
nação, haverá uma devassa geral, para se conhecer o conselheiro que deu 
um mau conselho? Não: já se acabou o tempo das janeirinhas.~' O Pe. 
Soledade sentiu-se no dever de voltar a defender o artigo: "O exercício 
do poder está niO imperador, pessoa impecável e impassível, porque não 
opera por si, mas sim por meio dos seus agentes; e quem são estes? Os 
conselheiros, que aconselham; e os ministros de Estado, que executam. 
Quando é que os conselheiros são responsáveis? Quando aoonselham con-
tra a lei, ou contra os interesses da nação. Nenhuma dúvida se pode pôr 
à responsabilidade no primeiro caso, porque os conselheiros devem saber 
a lei: pode havê-la no segundo, sendo provável que alguma vez se iludam, 
mas por isso vem no artigo a cláusula "manifestamente dolosos". 

Opõe o ilustre senador que a responsabilidade não se pode perfeita-
mente realizar. Talvez que assim seja hoje, porque não tenho conheci-
mento das formalidades que se praticam no oonselho; mas entendo que 
deve haver uma lei que as regule de maneira que a todo o tempo conste 
por meio de atas o conselho de cada um; e já um ilustre senador aqui 
disse que as havia. 

Disse o nobre preopinante que é necessário segredo; mas a respeito 
da nação nãio pode isso ter lugar. Quem mais do que a nação deve ser 
ciente da marcha legal dos seus negócios e negócios que são do seu maior 
interesse? Ninguém esconderá à nação os crimes que são contra ela: 
portanto ponham-se as regras, e estabelecer-se-ão os meios que se julga-
rem necessários para esses crimes se conhecerem" (Anais, IV, 90-91). 

26/19 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda aditiva ao artigo 79, n9 2, do mesmo projeto. Onde 
se dizia: 

"Os conselheiros de Estado, por tais conselhos (dolosos), 
incorrem nas mesmas penas em que os ministros [ ... ]", 

propõe que se leia: 
"Os conselheiros de Estado, por tais conselhos, seguidos sem 

efeito, incorrem [ ... ] " 
18 de agosto de 1826, t. IV, p. 92. 
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N. & C. 

Francisco Vilela Barbosa, visconde de Paranaguá, propusera a supres-
são da última parte do n9 2, do artigo 79, que dizia: "Quando porém ao 
conselho se não seguir efeito, sofrerão a pena no grau médio [ ... ]" Jul-
gava 'º Pe. Soledade que, com essa supressão, o artigo teria uma lacuna 
que ele pretende preencher com sua emenda. Esta é argüida de anticons-
tih1cional pelo visconde de Caravelas, que a entende como uma emenda 
ao artigo 143 da Constituição, que não podia ser corrigida por uma lei 
regulamentar. Defende-se o Pe. Soledade: "A dizer-se que é anticonstitu-
cional, eu não sei a quem, senão à naçãio, compete interpretar a Consti-
tuição". 

"A Constituição julgou necessária a responsabilidade do Conselho de 
Estado; toca ao Poder Legislativo a interpretação dessas palavras que ali 
se acham." [ ... ] "De que serve dizer que o conselheiro é responsável pelo 
conselho que dá, se a nação não pode conhecer? V ale isso o mesmo que 
dizer que é irresponsável: portanto, a minha emenda não é anticonstitu-
cional, antes conforme a Constituição. A Constituição quer a responsa-
bilidade, logo que se conheça a culpa; s6 se pode conhecer seguindo-~e 
efeito do conselho." "Todo o funcionário político é responsável, mas a 
nossa Constituição limita esta respom;abilidade s6 a quando resulta mal." 

"Esta é a inteligência que se acha em quase todos os seus artigos. O 
ilustre senador pensa muito bem, quando diz que o conselheiro que dá 
mau conselho é logo, ipso facto, delinqüente, mas não se pode pedir a res-
ponsabilidade do crime, senão quando se verifica o efeito." Passou a 
emenda supressiva de Paranaguá, ma,s caiu a emenda aditiva do Pe. So-
ledade (Anais, IV, 94). 

26/20 ANTÔNIO VIEIRP~ DA SOLEDADE 

Propõe emenda ao artigo 89 do µiesmo projeto: 
"Que se limite o direito de denunciar os ministros e conse-

lheiros de Estado aos cidad;ãos ofendidos, além dos deputados e 
à Câmara destes." 

18 de agosto de 1826, t. I, p. 94. 
N. & C. 

O artigo 89 em discussão dizia: "Todo o cidadão pode denunciar os 
ministros e secretários de Estado e os conselheiros de Estado, pelos delitos 
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especificados nesta lei; e os estrangeiros tendo interesse próprio: este di-
reito, porém, prescreve a uns, e outros, passados três anos." Na sessão do 
dia seguinte, o Pe. Soledade defende sua emenda que fora atacada mais 
uma vez pelo visconde de Caravelas como contrária à Constituição, no 
§ 30 do artigo 179, que dizia: "Todo o cidadão poderá apresentar por es-
crito ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas, ou peti-
ções, e até expor qualquer infração da Constituição, requerendo perante 
a competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores." Res-
ponde o Pe. Soledade: "Se esta é a inteligência de tal parágrafo, segue-se 
que qualquer cidadão tem o mesmo direfüo contra qualquer autoridade 
infratora de qualquer artigo da Constituição; o que é expressamente oposto 
ao art. 157, que limita o direito de ação popular contra os juízes de direito  
somente aos casos de suborno, peita, peculato, concussão."  

"Uma de duas: ou o § 30 do artigo 179, com que se argumenta, não 
e.lá direito de ação popular, e subsiste a minha emenda, ou qualquer cida-
dão pode acusar nos casos não excetuados no artigo 157, e recai então este 
artigo nos crimes de traição, abuso de poder, falta de observância da lei, 
nos delitos contra a liberdade, segurança e propriedade dos cidadãos; cri-
mes, aliás, pelos quais são responsáveis os ministros de Estado na confor-
midade da Constituição e sobre a qual estamos formando esta lei. Por-
tanto a minha emenda não é contrária ao § 30 do artigo 179, antes é de-
duzida da genuína inteligência do artigo 157. Este artigo em que se apóia 
o Pe. Soledade dizia: "Por suborno, peita, peculato e concussão haverá 
contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia 
pelo próprio queixoso, ou por qualquer do povo, guardada a ordem do 
processo estabelecida na lei." 

26/21 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Não pode concordar com o ilustre preopinante segundo o qual a 
responsabilidade dos ministros está assegurada, perante a nação, pela prer-
rogativa do Poder Moderador para demiti-los. Argumenta, com base cons-
titucional, provando que os ministros são responsáveis perante a Assem-
bléia Geral. De outra forma, como ficaria 

"satisfeita a nação de delitos de inconfidência, isto é, do abuso 
que fez o ministro de Estado do poder que a mesma nação 
lhe confiou para garantia das leis e dos direitos individuais e sa-
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grados do cidadão? É porventura do impt:Ta.n~-: "'"~ o ministro 
recebe a delegação do poder que exerce? A Constituição diz no 
artigo 12 que todos os poderes políticos no Império do Brasil 
são delegações da nação: como, pois, é possível que a nação seja 
estranha ao conhecimento dos delitos que diretamente a ofendem?" 

Discorda também da opinião que vê perigo para o ministro . em res-
ponsabilizá-lo perante a Assembléia Geral. Perigosa para o ministro seria 
exatamente a tese defendida pelo ilustre preopinante: 

"Se a livre demissão do emprego fosse a única pena do mi-
nistro de Estado em todos os delitos que ele pode cometer em 
seu ofício, quem o salvaria perante a nação, que o vê demitido 
pelo Poder Moderador, talvez por pouco ativo, por maneiras pou-
co agradáveis, ou por outros motivos inteiramente alheios da sua 
probidade; quem salvaria a este ministro inocente da horrível 
imputação que se lhe podia fazer de ser talvez demitido do Mi-
nistério por traidor, por dissipador dos bens nacionais, por dés-
pota, etc., com o fundamento de que os ministros assim delin-
qüentes não sofrem outr11- pena mais do que a demissão espon-
tânea do soberano?" 

Com esta responsabilidade perante as Câmaras, não se conclui que o 
ministro possa ser sujeito à calún~a: 

"O menoscabo da pessoa fará reverter grande mal em pre-
juízo da nação que administra em lugar tão elevado e respei-
tável. 

"E como preservar a nação deste verdadeiro mal? Negando 
a ação popular contra ele, e reservando somente ao ofendido o 
direito de ser-lhe parte. Raras vezes o cidadão ofendido em seus 
direitos poderá caluniar." 

19 de agosto de 1826, t. IV, p. 96-97. 

N. & C. 

Continuava a discussão do artigo 89 do mesmo projeto. O Pe. Sole-
dade argumenta contra as teses que acabava de defender Cairu. 
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ANTôNIO VIEIH.A DA SOLEDADE 26/22 

"O nobre senador parece confundir os crimes pelos quais 
o ministro pode ser justiçável com os crimes pelos quais é res-
ponsável. A respeito daqueles a lei considera o ministro de 
Estado como outro qualquer cidadão, dando a todos um juízo 
comum, mas a respeito destes, o ministro deve responder pe-
rante a nação pelo mau exercício do poder que a mesma nação 
lhe confiou, e é sobre estes que versa a presente lei. 

"Agora o que convém indagar é se os direitos individuais 
do cidadão ficam suficientemente garantidos, quando s6 o ofen-
dido possa ser parte: eu entendo que sim. Esse cidadão tem 
o direito de fazer petições e reclamações ao Poder Legislati-
vo e eis aqui já um meio pelo qual a Câmara dos Deputados 
pode ser informada de qualquer abuso do ministro. Esse ci-
dadão tem a liberdade da imprensa: eis aqui outro veículo 
por .onde a Câmara dos Deputados pode ser mui facilmente 
instruída: a que fim, pois, abriremos a porta à calúnia, ao 6dio, 
à vingança e à perturbação pública sem o menor proveito da 
sociedade? 

"Quanto à distinção que o nobre senador faz de crimes 
públicos, e de crimes particulares, respondo que de um s6 gê-
nero são os delitos da responsabilidade dos ministros de Es-
tado, estes são delitos do seu ofício. E por quê? Porque sendo 
ele, como tal, depositário de uma porção de poder, que lhe foi 
confiada pela nação para bem o administrar, faltando a esta 
confiança, a Constituição o obriga a responder à mesma nação 
pelo mau uso desse poder. Ele é como um administrador, que 
dá contas ao proprietário." 

19 de agosto de 1826, t. IV, p. 97. 
N. & C. 

O senador Luís José de Oliveira Mendes não concordava que se ne-
gasse a ação popular contra o ministro prevaricador. As Câmaras mal 
informadas podem facilmente inocentar um ministro, cujo crime é bem 
conhecido pela parte ofendida. É a essa argumentação que responde o 
Pe. Soledade, em defesa da emenda que apresentara anteriormente. O 
artigo 89 foi aprovado, contudo não passou a emenda que limitava a de-
núncia aos cidadãos ofendidos (Anais, IV, 98-99). 
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ANTô:--JIO VIEIRA DA SOLEDADE 26/23 

Denuncia vários inconvenientes graves no artigo em discussão: 

"Diz o artigo que um dos efeitos da acusação é ficar o 
acusado suspenso do exercício de todas as funções públicas; mas 
se ele já não for ministro de Estado, deverá ter lugar tal sus-
pensão? O crime de que se acusa esse homem é um crime de 
responsabilidade como ministro de Estado, logo parece que a 
pena deve limitar-se ao seu ofício e que estendê-la além dele é 
barbaridade. 

"Diz também que outro efeito da acusação é suspender-se-
lhe metade do ordenado, ou soldo que tiver; mas supondo que 
ele tenha deixado de ser ministro e receba, por exemplo, o soldo 
da sua patente, por ser militar, será justo privá-lo dessa metade 
do soldo militar pelo que praticou como ministro? Acho nisto 
desproporção e até injustiça." 

19 de agosto de 1826, t. IV, p. 100. 

N. & C. 

O artigo em discussão era o artigo 17, que, além das penas referidas 
pelo Pe. Soledade, previa ainda a acusação criminal e a prisão do minis-
tro, nos casos previst•os em lei. Apesar de o Pe. Soledack voltar por duas 
vezes ainda a intervir para defender seu ponto de vista, o artigo foi 
aprovado (Anais, IV, 100). 

26/24 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda ao artigo 19 do mesmo projeto por julgá-lo em 
desacordo com a Constituição: 

"A Constituição faz privativa de cada uma das Câmaras a 
autoridade de prender qualquer dos seus respectivos membros; 
logo parece que uma ki que dá essa autoridade a outra Câmara, 
que não é aquela a q1w o acusado pertence, vai contra a Cons-
tituição." 

21 de agosto de 1826, t. IV, p. 103. 
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N.&C. 

O artigo 19 dizia: "Nos casos em que a publicidade e demora pos-
sam de algum modo ameaçar a segurança do Estado ou da pessoa do 
imperador, a Câmara deliberará em sessão secreta a suspensão e custódia 
do denunciado, existindo provas suficientes, que também poderá haver 
em segredo; mas, logo que cessar o perigo, formará o processo público, 
como fica prescrito" (Anais, IV, 31). O Pe. Soledade propunha que o 
trecho "deliberará" [ ... ] até "em segredo", fosse substituído pelo texto 
"decretará em sessão secreta a acusação do denunciado". O artigo foi 
aprovado na mesma sessão, sem a emenda. Na sessão de 22 de agosto, o  
Pe. Soledade desiste de sua emenda (Anais, IV, 109).  

26/25 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Discorda do parecer da Comissão que julgou o Senado incompetente 
para apreciar o requerimento em discussão e opinou por remetê-lo ao Exe-
cutivo: 

"O requerimento alega infração de leis e abuso de poder, e 
pela Constituição, todo o cidadão está autorizado para recorrer 
em tal caso ao Poder Legislativo e por conseqüência também 
está para decidir; portanto, não se pode dizer, como se diz no 
parecer, que é incompetentemente dirigido". [ ... ] 

"Denuncia-se um abuso, há de ficar em inação o Poder Le-
gislativo? 

"Conhece-se que o Executivo dorme, não há de o Legisla-
tivo mandá-lo acordar? 

"É sem dúvida para isto que a Constituição permite ao ci-
dadão recorrer ao Poder Legislativo e assim como jamais que-
rerei que se invadam ou transponham as raias dos outros po-
deres, nunca consentirei também que o Legislativo ceda daque-
las que lhe são próprias." 

22 de agosto de 1826, t. IV, p. 105-106. 
N.&C. 

Tratava-se de um requerimento "dos vendeiros de molhados dessa 
corte contra o físico-mor". O Pe. Soledade, que viera da Câmara dos 
Deputados, s:::biu que o assunto fora ali discutido e fora remetido à Co-
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missão de Saúde Pública, para que apresentasse um projeto coibindo os 
abusos denunciados pelos requerentes. Não podia assim concordar com 
a tese de que o assunto escapava à competência do Legislativo. O viscon-
de de Nazaré, Clemente Ferreira França, entretanto, vira nas palavras do 
Pe. Soledade um menoscabo do Poder Executivo, o que o leva a fazer 
nova intervenção: 

"Quando eu disse que o Poder Executivo dorme, e que se deve acor-
dar, não tive em vista o Poder Executivo originário, ou o Ministério, como 
o ilustre senador entendeu; mas os seus agentes secundários; portanto po-
dendo dormir o físico-mor parece que era atribuição do Poder Legislati-
vo recomendar ao Governo que fizesse acordar aquele seu agente, que o 
faça responsável. Ora, penso que isto de maneira nenhuma pode ser ofen-
sivo ao Governo'' (Anais, IV, 106). O parecer da Comissão não foi apro-
vado. 

26/26 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda: 
"Estes impedimentos, contudo, só terão vigor sendo alega-

dos pelo acusado, ou pela Comissão acusadora e o Senado o de-
cidirá." 

28 de agosto de 1826, t. IV, p. 137. 

N.&.C. 

Estava em discussão um prpjeto substitutivo da Seção 2'1 do projeto 
à responsabilidade dos ministros e conselheiros de Estado, seção que tra-
tava do processo de acusação e da sentença. O substitutivo fora elaborado 
pela Comissão de Legislação. Q artigo 29 do projeto declarava todos os 
senadores juízes competentes p;na conhecerem dos crimes de responsa-
bilidade. O artigo 39 excetuava os senadores que não poderiam ser juízes, 
devido aos impedimentos que o artigo enumera. O artigo 49 dizia: "Estes 
impedimentos poderão ser alegaÇlos tanto pelo acusado e Comissão acusa-
dora, como pelos senadores e o Senado decidirá" (Anais, IV, 114). J;: a 
este texto que o Pe. Soledade !\,presenta sua emenda. O artigo foi apro-
vado para passar à 2'1 discussão (Anais, IV, 141). 
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26/27 ANTÔNIO VIEIHA DA SOLEDADE 

Apóia a indicação feita pelo marquês de Santo Amaro, José Egídio 
Alvares de Almeida, que estava na presidência do Senado, pedindo adia-
mento da discussão do projeto sobre a dotação da Família Imperial: 

"Passando o projeto sem termos os conhecimentos preliminares 
que o ilustre senador muito bem ponderou, em lugar de estabe-
lecermos uma dotação proporcionada ao decoro de sua majesta-
de o imperador, e da sua augusta família, como no artigo 108 da 
Constituição se declara que ela seja, arriscamo-nos a estabelecer 
outra muito inferior para se conseguir esse fim e talvez, por 
outro lado, muito superior às nossas possibilidades presentes." 

2 de setembro de 1826, t. IV, p. 179. 
N. & C. 

Tratava-se de projeto vindo da Câmara dos Deputados, e lido no 
Sen::::.!;> a 31 de agosto (Anais, IV, 150). A indicação foi aprovada (AMis, 
IV, 180). 

26/28 ANTôNIO VIEIHA DA SOLEDADE 

Insiste na tese que o artigo constitucional só é aplicável em matéria 
de legislação: 

"Disse que, estabelecendo a regra dos dois terços, vinha o 
número menor a absorver um número maior, não chegando este 
aos dois terços para condenar o réu. Pergunto eu se o réu fica 
prejudicado por essa minoridade? Não, decerto. :f: verdade que 
esse número menor absolve, mas é quando o número maior não 
condena." 

5 de setembro de 1826, t. IV, p. 194. 
N. & C. 

Discutia-se, no mesmo projeto, o quorum de senadores necessário 
para a condenação dos ministros e conselheiros de Estado. Na sessão de 
2 de setembro, o senador Bento Barroso Pereira levantara a questão de 
saber se as decisões seriam pela maioria dos senadores presentes. A ques-
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27/1 

tão levantara longas clist:ussõcs entre• os que exigiam nm quorum de 2/3 
dos votos e os que julgavam dever-se aplicar o artigo 25 da Constituição, 
segundo o qual "os negócios se resolverão pela maioria absoluta de votos 
dos membros presentes". Na sessão de 4 de setembro, o Pe. Soledade já 
entrara no debate, perguntando: "Se o negócio se decidia pelas duas ter-
ças partes, não fica decidido pela maioria? Nós estamos tratando de fure 
constítuendo. Venceu a tese dos 2/3 (Anais, IV, 196). 

SESSÃO DE 1827 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

11: de opinião que o artigo, como está redigido, limita a liberdade das 
Comissões: 

"Convém que as Comissões, para informar, obtenham todos 
os esclarecimentos que julgarem necessários, e a cláusula d~ se 
dirigirem ao presidente lhes tolhe, a meu ver, e dificulta esse 
resultado; assim, eu ~iria que elas se dirigissem ao presidente 
quando não pudessem haver por si esses esclarecimentos." 

Envia emenda nesse sentido. 

7 de maio de 1827, t. 1, p. 17. 

N. & C. 

Discutia-se o artigo 106 do regimento do Senado, que dizia: "As Co-
missões, querendo obter inforrµações vocais, ou por escrito, se dirigirão ao 
presidente do Senado para dar a providência necessária." A emenda não 
foi apoiada. 

27/2 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

"A questão tem versado sobre o absurdo, que se supõe na 
lei e que eu não vejo. Por que razão, sendo na votação reconheci-
da a criminalidade do réu pelos dois terços, não se poderá decla-
rar a pena pelos mesmos dois terços? Isto é contraditório. Disse o 
nobre senador, o Sr. marquês de Caravelas, que pode acontecer 
não concordarem os dois terços no primeiro grau da pena, nem 
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no médio, nem no ínfimo. A meu ver é impossível que tal acon-
teça. Se dois terços julgaram o homem réu, ainda quando não 
concordem nos dois primeiros graus, não podem deixar de con-
cordar no (erceiro, e assim será condenado. Portanto não vejo o 
absurdo que se inculca." 

8 de maio de 1°527, t. 1, p. 23. 

N. & C. 

Voltava à discussão o projeto sobre a responsabilidade dos ministros 
e conselheiros de Estado, suspensa na sessão legislativa de 1826. Na ses-
são de 2 de setembro desse ano, o senador por Pernambuco, Bento Barroso 
Pereira, levantara urna série de quesitos. Quanto ao 29 quesito, aprovava 
a tese da decisão por 2/3 dos senadores presentes (ver 26/28); o mesmo 
senador propunha agora a supressão do 39 quesito que perguntava: "O 
que se deve seguir em caso de empate?" g neste contexto que entra a 
intervenção do Pe. Soledade. Foi aprovada a supressão do quesito. 

27/3 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Propõe emenda supressiva ao artigo 120 do projeto de regimento 
interno do Senado, e dá a razão: 

"Eu acho que se deve conservar o artigo, s11.1prirnidas as pa-
lavras desde 'útif até 'embaraço', por não ser conveniente que se 
declare a causal, e nem ser preciso. Mas até quando se trata de 
poder a Câmara determinar estas reuniões, assento que ela adote 
este meio como medida útil para alguma decisão importante; 
mas nunca sobre aqueles assuntos a que se refere o artigo 61 da 
Constituição, porque nesses casos já está determinado o que se 
deve seguir, e adotando para tais casos estas reuniões, iríamos 
contra ela. Ora, [ ... ] o incidente parece poder referir-se a esta 
inteligência, o que não convém nem aumenta nada à inteligência 
do artigo." 

8 de maio de 1827, t. I, p. 24. 
N. & C. 

O artigo em discussão dizia: "Julgando o Senado que pela reumao 
de duas Comissões, uma do Senado e outra da Câmara dos Deputados, 
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pode resultm· alguma medida útil, <pte pelo mdodo ordinário <le discussão 
encontraria demasiado retardamento e talvez embaraço, deverá convidar 
a Câmara dos Deputados para nomear a Comissão e convir na sua reu-
nião." O artigo 61 da Constituição, ao qual se reporta o Pe. Soledade, re-
gulava as reuniões conjuntas das duas Câmaras, nos seguintes termos: "Se 
a Câmara dos Deputados não aprovar as emendas, ou adições do Senado, 
ou vice-versa, todavia a Câmara recusante julgar que o projeto é vantajo-
so, poderá requerer por uma deputação de três membros a reunião das 
duas Câmaras, que se fará na Câmara do Senado, e conforme o resultado 
da discussão, se seguirá o que for deliberado." A emenda do Pe. Soledade 
foi aprovada (Anais, 1, 25). 

27/4 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

"Não entra em dúvida que o Senado tem o direito de emen-
dar ou rejeitar inteiramente as proposições e projetos que lhe 
vierem remetidos pela Câmara dos Deputados, porque a Consti-
tuição lhe dá esse dire~to; mas penso que isso não pode ter 
lugar logo na primeir~. discussão. Nesta, deve-se tratar do 
projeto em globo e exan,1inar a sua conveniência, para ver se o 
Senado admite ou rejeitfl, na forma do art. 59 da Constituição. 
Agora, na segunda, em que se tratar dele artigo por artigo, é 
que caberá propor eme:,ndas." 

18 de maio de 1827, t. 1, p. 132. 

N. & C. 

Chegara ao Senado, remetido da Câmara dos Deputados, o projeto 
sobre a criação de cursos jurídicos: "Artigo 19 - Criar-se-ão dois cursos 
de Ciências Jurídicas e Sociais, um na cidade de São Paulo e outro na 
de Olinda, e neles, no espaço dj3 cinco anos, em nove cadeiras, se ensi-
narão as matérias seguintes: 

1" Ano 
l'-1 Cadeira - Direito Natural, Público, Análise da Constituição do 

Império, Direito das Gentes e piplomacia. 
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2!1 Ano 
1<). Cadeira - Continuação das matérias do ano antecedente.  
2<). Cadeira - Direito Público Eclesiástico.  

3!1 Ano 
P Cadeira - Direito Pátrio Civil. 
2'!- Cadeira - Direito Pátrio Criminal, com a teoria do Processo Cri-

minal. 
4!1 Ano 

l'!- Cadeira - Continuação do Direito Pátrio Civil.  
2<). Cadeira - Direito Mercantil e Marítimo.  

5!1 Ano 
1'!- Cadeira - Economia Política. 
2<). Cadeira - Teoria e Prática do Processo adotado pelas Leis do 

Império." 

O senador por Minas Gerais, Antônio Gonçalves Gomide, apresen-
tara logo uma emenda: "Indico: 19 Haja um Curso Jurídico. 29 Seja 
nesta Corte. 39 Que se crie uma Comissão de três, que reveja e indique o 
seu parecer sobre o plano de estudos" (Anais, I, 132). O Pe. Soledade julga 
inoportuna a apresentação de emendas antes da discussão do projeto em 
bloco, para definir se o Senado o aceita ou rejeita. Aliás a maior parte 
das intervenções do Pe. Soledade, sem entrar no conteúdo dos projetos, 
preocupa-se com os aspectos formais e constitucionais. O artigo 59 da 
Constituição, a que ele se reporta, dizia: "Se o Senado, depois de ter 
deliberado, julgaT que não pode admitir a proposição, ou projeto, dirá 
nos termos seguintes: - O Senado torna a remeter à Câmara dos Depu-
tados a proposição (tal), à qual não tem podido dar o seu consenti-
mento". 

27/5 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

"Tem-se insistido muito em se atribuir esse direito ao Poder 
Executivo. O que a Constituição lhe concede é fazer os regu-
lamentos adequados à boa execução das leis, mas aqui não se 
trata disso, trata-se de formar a lei." 

26 de maio de 1827, t. 1, p. 161. 
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N. & C. 

Discutia-se o artigo 10 sobre a criação dos cursos jurídicos. O artigo 
dizia: "Os estatutos do visconde de Cachceir:t ficarão regulando, por ora, 
naquilo em que forem aplicáveis, e não se opuserem à presente lei. A 
Congregação dos lentes formará quanto antes uns estatutos completos, 
que serão submetidos à deliberação da Assembléia Geral." O visconde 
de Alcântara, João Inácio da Cunha, senador pelo Maranhão, propusera 
a supressão do artigo, argumentando que "toca à Assembléia, sim, fazer 
a lei para criação destes colégios; porém estabelecer o seu regulamento 
compete ao Governo" (Anais, 1, 158). Entrementes o marquês de Santo 
Amaro, José Egídio Álvares de Almeida, apresenta emenda ao mesmo 
artigo: "ProPonho que se declare nesta lei o artigo dos estatutos sobre 
matrículas pela maneira seguinte: cada um dos estudantes pagará em 
cada ano na primeira matrícula cinqüenta mil-réis, e na segunda, outra 
igual quantia, vindo a pagar em cada ano do curso cem mil-réis" (Anais, 
1, 160). A discussão se dispersa e o Pe. Soledade procura situá-la em 
seus devidos termos. Nem a supressão nem a emenda do artigo foram 
aprovadas. 

27/6 ANTüNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Vê contradição entre os artigos 34 e 29 do projeto em discussão, 
julgando assim que o artigo 34 deve ter redação diferente. Dá suas 
razões. O artigo 34 propõe que se possam desprezar os embargos in 
limine, enquanto que pelo artigo 29, venceu-se que os embargos, 

"depois de apresentados, fossem continuados com vista ao acusa-
dor para responder ~m dez dias, e depois ficasse o processo 
sobre a mesa por três dias; assim parece de necessidade decla-
rar-se se este in lim'?ne se entende depois destes três dias ou 
antes daquele ato." 

29 de maio de 1827, t. 1, p. 174. 
N. & C. 

O artigo 34 dizia: "Quando a Câmara desprezar logo os embargos 
in limine ou quando, depois de dar lugar à prova, não julgar esta sufi-
ciente, entender-se-á que fica confirmada a primeira sentença." O Pe. 
Soledade insiste em sua objeção, contra o parecer do visconde de Alcân-
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27/7 

tara, que acaba porém apresentando emenda: "Quando a Câmara des-
prezar os embargos sem ter concedido espaço para prova ou, depois de 
ter lugar para ela, não a julgar, etc. - como o resto do artigo'' (Anais, I, 
174). O artigo foi aprovado com a emenda. Estavam em discussão os 
artigos aditivos ao projeto de lei de responsabilidade dos ministros e 
conselheiros de Estado. 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Considera o debate fora da ordem: 
"A lei trata somente dos crimes da responsabilidade ministe-

rial e dos conselheiros de Estado, e não daqueles que constituem 
o denunciante justificável por calúnia ou por qualquer motivo. 
O que cumpre aqui saber é se o ministro, ou o conselheiro de 
Estado foi fiel à lei e à nação, ou se abusou do poder que se 
lhe confiou, e nada mais; portanto, a espécie proposta na emenda, 
e sustentada pelo Sr. marquês de Caravelas, não tem aqui lugar. 
Suponhamos que há calúnia: pe1tence porventura a este Sena-
do decidir contra o caluniador? Não; isso fora exorbitar das 
suas atribuições marcadas na Constituição. O que ele faz nesse 
caso é absolver o réu, e este procederá contra o caluniador no 
foro comum." 

30 de maio de 1827, t. 1, p. 182. 

N. & C. 

Ao artigo 42 aditivo do mesmo projeto, o senador José Teixeira da 
Mata Bacelar propusera uma emenda aditiva: "[ ... ] julgada improce-
dente a denúncia e o réu inocente, seja condenado na mesma sentença o 
denunciante, como caluniador na pena que o réu sofreria, se fosse con-
vencido e condenado." Continuando a discussão, o mesmo senador dá 
nova redação à sua emenda, no sentido de eliminar o inconveniente apon-
tado pelo Pe. Soledade. Entretanto o artigo 42 foi aprovado e rejeitada 
a emenda (Anais, I, 85). O artigo 42 dizia: "Decidindo o Senado que 
tem lugar a indenização, assim se declarará na sentença, e as partes 
lesadas poderão demandar por ela os réus perante os juízes do foro 
comum" (Anais, 1, 179). 
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27/8 ANTê>:\IO VJEIHA DA SOLED:'\DE 

Defende o artigo em discussão, contra a emenda apresentada que 
igualava o número de vereadores nas cidades e vilas: 

"É combatido este artigo pela diferença que ele estabelece 
entre as cidades e vilas. Já se tem respondido a isto, ponderan-
do-se a diferença de população e o maior número de negócios 
que concorrem naquelas; mas o nobre senador que contrariou 
o artigo apresentou outra espécie fundada na experiência, que 
confirma a falta de pessoas hábeis para aqueles lugares. É ver-
dade que até agora havia falta dessas pessoas, porque os luga-
res de vereadores limitavam-se somente a certas classes e não 
entravam neles os militares da 1:i. linha, e na minha província 
nem os de 2:i.; pela presente lei esta classe está hábil para o 
ocupar e bem como o clero, o que vai dar um acréscimo consi-
derável à população; portanto, assento que a objeção não pro-
cede." 

1 de junho de 1827, t. I, p. 193. 

N. &C. 

Entrava em segunda discus~ão o projeto de lei sobre as Municipali-
dades, cujo artigo 19 dizia: "As Câmaras das cidades se comporão de 
sete membros, as das vilas de cinco, eleitos à pluralidade relativa dos 
votos dos moradores das cidades ou vilas, e seu termo, e de um escri-
vão" (Anais, 1, 192). O marqu,ês de Inhambupe, Antônio Luís Pereira 
da Cunha, senador por Pernambuco, julgava que bastariam 5 vereadores 
para as cidades, como para as vilas. Carneiro de Campos defendera o 
número maior de vereadores para as cidades, com as razões que o Pe. 
Soledade resume no começo da sua intervenção. Inhambupe voltou a 
defender sua tese com novo argumento, não ouvido pelo taquígrafo, mas 
que se pode coligir da intervenção seguinte do marquês de Caravelas, 
José Joaquim Carneiro de Campos, senador pela Bahia. O estranho argu-
mento de Inhambupe parecia apoiar-se na idéia que aumentando o núme-
ro de vereadores para as <.:idades, aumentava-se a chance de serem eleitos 
vereadores indignos. É esta idéia que o Pe. Soledade, senador pelo Rio 
Grande do Sul, refuta em sua intervenção. 
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27/9 Al\TôNIO VIEIH.A DA SOLEDADE 

Volta sobre a mesma questão, para explicar a afirmação que fizera 
a respeito dos militares, afirmação contestada por um senador que dissera 
que os militares se achavam hahi1itados para o cargo de vereadores, mes-
mo antes da lei em discussão, e que esta assim não lhes faria favor algum: 

"Eu falei em razão do que vi na minha província. Ali há 
uma ordem expressa <lo ministro da Guerra para que se não 
empregue oficial nenhum pago, nem mesmo da 2;i. linha. Se 
esta ordem é só particular para aquela província, ou se se esten-
de também às outras, não sei; o fato é este, e sobre o fato é 
que estabeleci a minha opinião." 

1 de junho de 1827, t. I, p. 194. 

N. & C. 

Fora o senador por Pernambuco, José Inácio Borges, que contestara 
a afirmação do Pe. Soledade. Ficou mantido o número de vereadores 
praposto pelo artigo ( Am:1is, I, 194.) 

27/10 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Intervém no debate, mostrando os objetivos da lei eleitoral que se 
discute, e qual o meio melhor para alcançá-los: 

"Conseguir que os vereadores sejam da vontade dos povos 
e conseguir os meios de evitar o suborno, são os dois objetos 
de debate. Tem-se nesta Câmara proposto alguns expedientes 
para isto." [ ... ] "Se os eleitores de paróquia são aptos para 
elegerem os da província, que hão de nomear os senadores e 
deputados, e deles tanto depende esta nomeação pela boa, ou 
má eleição que fizerem dos outros, por que motivo não hão 
de ser os mesmos que elejam os vereadores? ( ... ] Quanto ao 
suborno, foi justamente para o evitar que a Constituição esta-
beleceu aquele método; e com ele penso que nos devemos con-
formar." 

2 de junho de 1827, t. I, p. 199. 
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N. & C. 

Entrara em discussão o artigo 29 do projeto de lei das Municipalidades, 
que dizia: "No dia 7 de setembro de cada ano, se procederá à eleição 
na Casa da Câmara, a portas abertas, por escrutínio e método indireto" 
(Anais, I, 194). Várias emendas tinham sido propostas ao artigo, entre 
as quais a do senador de Minas Gerais, Antônio Gonçalves Gomide. ~ 
esta emenda que o Pe. Soledade apóia, julgando-a mais adequada para 
o objetivo da lei e mais conforme ao método estabelecido pela Consti-
tuição. Este método é definido no artigo 90 da mesma Constituição: 
"As nomeações dos deputados e senadores para a Assembléia Geral e 
dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por elei-
ções indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos, em assembléias paro-
quiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação e pro-
víncia." Note-se que a respeito da eleição dos senadores, o artigo 43 da 
Constituição estabelecia: "As eleições serão feitas pela mesma maneira, 
que as dos deputados, mas em listas tríplices, sobre as quais o imperador 
escolherá o terço na totalidade da lista." Venceu-se que a votação seria 
indireta e por maioria relativa,' mas foi rejeitada a emenda Gornide. 

27/11 ANTONIO VJEIRA DA SOLEDADE 

Discorda do artigo, motivando sua discordância: 
"Eu acho que o J:iiomem impedido não deve por essa causa 

ser privado daquele direito. Se não pode ir nesse dia entregar a 
sua lista, poderá ir no outro: para que havemos pois de inabi-
litá-lo? Não me parece ser conforme à justiça." 

Apresenta emenda: 
"Indico que se acrescente ao artigo: durante o impedimento 

do eleito." 

6 de junho de 1827, t. I, p. 203. 

N.& C. 

Discutia-se o artigo 11 da lei das Municipalidades que dizia: "Se al-
gum dos nomeados não estiver presente, por se achar legitimamente im-
pedido (o ciue constará por \lão ter vindo entregar pessoalmente a sua 

58 



cédula) será substituído pelo que lhe suceder em votos." A emenda do 
Pe. Soledade é combatida por vários senadores, aos quais o mesmo padre 
responde em sucessivas intervenções, insistindo na tese de considerar o 
artigo "como bárbaro, como injusto e como anticonstitucional." A emenda 
porém não foi aprovada (Anais, I, 204). 

ANTôNlO VIEIHA DA SOLEDADE 27/12 

Discorda da emenda apresentada, por envolver contradição: 

"Exclui a emenda os militares da 111- linha em serviço efeti-
vo, pela incompatibilidade de exercerem conjuntamente as fun-
ções da sua profissão e as dos cargos municipais; e os militares 
da 211- linha só em tempo de guerra; em outro qualquer, podem 
ser nomeados e devem servir, segundo o espírito da emenda; 
porém na minha província não há um só corpo da 1'1 linha, 
quem faz o serviço efetivo são os da 2\t Servindo, pois, esta cir-
cunstância do serviço efetivo para excluir os primeiros e não os 
segundos, há contradição, a qual se deve remover." 

7 de junho de 1827, t. I, -p. 214. 

N.& C. 

Discutia-se o artigo 25 da lei das Municipalidades, que dizia: "Ao 
eleito não aproveitará motivo de escusa, exceto: l'?, enfermidade grave e 
prolongada; 2Q, emprego civil, cujas obrigações sejam incompatíveis de 
exercer conjuntamente; 39, o serviço militar da 1'1 linha; 49, os postos ele 
sargento-mor e ajudante da 211- linha e quaisquer outras patentes em oca-
sião de serviço em tempo de guerra." A este artigo, José Joaquim Carnei-
ro de Campos, marquês de Caravelas, senador pela Bahia, apresentara 
emenda: "Não podem ser nomeados: 19, o clérigo que tiver benefício com 
residência; 2Q os militares da l\t linha que estiverem em serviço efetivo; 
39, o sargento-mor e ajudante de 2\t linha e as praças desta linha em tem-
po de guerra''. É esta emenda que o Pe. Soledade, baseado na experiên-
cia da Província do Rio Grande do Sul, pela qual era senador, argüia de 
contraditória. O debate prossegue com apresentação de emendas e 
subemendas, a respeito das quais o Pe. Soledade volta a intervir: "Todas 
as vezes que as emendas não tiverem por base aquilo que a Comtitui~·:lo 
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determina, elevem ser rcjcitaclas, e neste caso está a que inabilita o cida-
dão para estes cargos, quando a Constituição, pelo artigo 179, parágra-
fo 14, os admite a todos os cargos públicos, civis ou militares, sem outra 
diferença mais do que a ali expressa, que vem a ser talentos e virtudes." 
Volta assim a opor-se à emenda do marquês de Caravelas, que pretende 
criar inabilitações além das autorizadas pela Constituição. A emenda de 
fato não foi aprovada (Anais, T, 215). 

27/13 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda aditiva ao artigo em discussão: 
"Por isso que se trata de isentar uns homens de uma função 

administrativa, seja essa isenção dada por aquele corpo adminis-
trativo, o qual até está mais na razão de melhor poder julgar." 

7 de junho de 1827, t. I, p. 216. 

N.& C. 

Em discussão o artigo 26 da lei das Municipalidades, que dizia: "As 
escusas serão impetradas na Corte e Província do Rio de Janeiro pela 
Secretaria de Estado dos Negqcios do Império, e nas mais províncias pelos 
respectivos presidentes." O Pe. Soledade propõe que se diga: "[ ... ] pelos 
respectivos presidentes em Conselho." A emenda é combatida pelo mar-
quês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos, que a julga con-
tradit6ria. Apesar do Pe. Sole da de voltar a intervir para mostrar a coe-
rência de sua emenda com o processo legislativo, ela é rejeitada (Anais, 
I, 217). 

27/14 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Não se opõe ao artigo, µias o considera em contradição com outros 
dispositivos do mesmo projeto, especialmente o artigo 89, do Título 39, 
onde de fato se dá às Câmaras Municipais uma jurisdição contenciosa, 
quando se trata de 

"castigar com multas e prisão todos os que fizerem vexames e 
acintes aos que trouxerem seus gados para os venderem, etc.; 
como se há de multar um homem sem uma sentença que o con-
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dene? É, pois, necessário dar às Càmaras alguma jurisdição eon-
tenciosa, ou então despr·ezar isto, do contrário resultará contra-
dição." 

8 de junho de 1827, t. I, p. 224. 
N.& C. 

Discutia-se o art. 19, do Título 29, da lei das Municipalidades que 
dizia: "As Câmaras são corporações meramente administrativas, e não 
exercerão jurisdição alguma contenciosa." O artigo foi aprovado sem 
emendas (Anais, I, 218) . 

27/15 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Levanta dúvidas contra a supressão do inciso: "enquanto durar o  
cunhadio:"  

"Suprimidas estas palavras, poder-se-á entender que este 
obstáculo fica permanente, quando pode acontecer que tenha 
morrido a mulher do sujeito de cujo negócio se tratar e ele con-
traído outras núpcias com mulher estranha, e não haver portanto 
razão para que o vereador deixe de votar em negócio de uma 
pessoa que já lhe não pertence." 

11 de junho de 1827, t. 1, p. 234. 
N.& C. 

Discutia-se o art. 99, do Título 29, da lei das Municipalidades, que 
dizia: "Nenhum vereador poderá votar em negócio de seu particular inte-
resse nem de seus pais e filhos, ou cunhado, enquanto durar o cunhadio; 
fora destes casos nenhum vereador se poderá escusar de votar . " Antônio 
Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, senador de Pernambuco, 
propusera emenda, mas o inciso foi mantido (Anais, I, 233) . 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/16 

Apresenta emenda suprimindo a exigência de visita anual dos verea-
dores "às povoações e seus termos". 

12 de junho de 1827, t. I, p. 243. 
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N.& C. 

Entrava em discussão o art. l'.', elo Título 39, do projeto de lei sobre 
.Municipalidades que definia as obrigações dos vereadores que "terão a 
seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia e economia das povoações e 
seus termos" . Entre essas obrigações, o § 59 especificava o dever de 
zelar "sobre os daninhos e os que trazem o gado solto sem pastor em 
lugares aonde possam causar qualquer prejuízo aos habitantes ou lavouras, 
extirpação dos répteis venenosos ou de quaisquer animais e insetos devo-
radores das plantas e sobre tudo o mais que diz respeito à polícia dos 
campos, aos quais farão uma visita em cada ano."  

A emenda do Pe. Soledade mandava suprimir as palavras subseqüen- 
tes à última vírgula, e dá as razões: "Acho inexeqüível esta última parte  
do § .5<? Na minha província há vilas qu~ têm mais de cem léguas de ter- 
mo, como há de pois fazer essa visita? Ainda que os termos sejam muito  
mais circunscritos, não é isso praticável, e vai-se destruir o que já se  
venceu que haja duas vereações todas as semanas; portanto é melhor su- 
primir-se."  

27/17 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende sua emenda contra os argumentos levantados para impug-
ná-la: 

"Um desses argumentos é dizer-se que só há culturas nos 
terrenos vizinhos à11 vilas e que os outros remotos são de cria-
ção de gado. Não ~ assim. Em muitas dessas fazendas remotas 
há também cultura, e não pequena, a qual merece igual consi-
deração. Outro regulamento é que a lei não obriga os vereadores 
a irem às últimas ·extremidades dos termos. Se isto assim se deve 
entender, creio então que a lei é só para as fazendas vizinhas 
às vilas, e não para as outras; o que me parece incoerente. Dis-
se-se também que eles haverão as infonnações necessáiias; mas 
isso é o que eu não vejo no parágrafo, o qual positivamente es-
tabelece que visitem os campos ao menos uma vez por ano, e 
não se poderá ent~nder se esta visita seja de outra maneira se-
não indo eles pessoalmente. Veio também a espécie de que os 
termos se hão de dividir. Não estou fora dessa opinião, mas 
quando acontecerá isso? Se acaso se diz que esta lei não é s6 
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para o presente, mas também para o futuro, posso retorquir que 
legislamos para o momento atual, dando-se providências de que 
possamos desde já colher alguma vantagem e que para o futuro 
se farão aquelas alterações que a mudança das circunstâncias 
exigir. Eu não me oponho, Sr. presidente, a que fique perten-
cendo às Câmaras a polícia dos campos; porém, o que desejo 
é que se estabeleça da maneira que for mais própria e exe-
qüível." 

12 de junho de 1827, t. 1, p. 243. 

N.&C. 

A emenda fora combatida por José Egídio Álvares de Almeida, mar-
quês de Santo Amaro, e por Francisco Carneiro de Campos, mas acabou 
sendo aprovada, apesar de subemendas apresentadas por João Inácio da 
Cunha, visconde de Alcântara, e por Antônio Luís Pereira da 'Cunha, vis-
conde de Inhambupe. 

27/18 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Opõe-se ao parágrafo em discussão porque dava às Câmaras de ve-
readores uma jurisdição contenciosa que estava fora de suas atribuições: 

"As Câmaras não podem exercer aquela jurisdição; estas pe-
nas não se podem impor sem ser citada a parte, e sem ser ou-
vida, porque do contrário seria um absurdo." 

15 de junho de 1827, t. 1, p. 148. 

N. & C. 

Em discussão o § 89 do mesmo artigo do projeto sobre Municipali-
dades que dava aos vereadores a atribuição de proteger "os criadores e 
todas as pessoas que trouxerem seus gados para os venderem, contra 
quaisquer opressões dos empregados dos registros e currais dos conse-
lhos, aonde os haja, e dos marchantes e abarcadores deste gênero, casti-
gando com multas e prisões". A tese do Pe. Soledade é impugnada pOI! 
Luís José de Oliveira Mendes, barão de Monte Santo, pelo visconde de 
Inhambupe, Antônio Luís Pereira da Cunha e por Carneiro de Campos. 

63 



O Pe. Solc<lacll' yo]Lt a explicitar seu pensamu1to: "As Câmaras não 
podem fazer isto sem primeiramente os réus serem ouvidos, porque não 
deve haver cominação de penas, sem a apresentação de provas e con-
testação do réu, o que constitui um verdadeiro julgado. As Câmaras não 
fl'·m atribuições judiciárias". 

Entretanto o parágrafo foi aprovado logo a seguir (Anais, I, 249). 

'2.7/19 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Propõe a supressão do parágrafo em discussão, por sua matéria já  
<'Star regulada cm outros artigos da lei.  

15 de junho de 1827, t. I, p. 250. 

"l". & e. 

O parágrafo era o 10 do mesmo artigo, que dizia: 
1 

"Poderão as Câmaras fazer arrematar em leilão o aluguel das casas 
de açougues, que lhes pertençam, a quem mais der; mas sem que por 
isso se julgue restringido o número dos trabalhos a esses assim arrenda-
dos, podendo qualqµer vender carnes ainda em outros lugares''. O pará-
grafo porém foi aprovado ( Ariais, I, 250). 

27/20 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Propõe a supressão do parágrafo em discussão, pelo fato de não es-
tarem as Câmaras autorizadas a exigir gratificações. · 

15 de junho de 1827, t. I, p. 252: 

N. & C. 

Tratava-se do § 14 do mesmo artigo, que dizia: 
"Poderão autorizar espetáculos públicos nas ruas, praças e arrai.a.1s, 

uma vez que não ofendam a moral pública, mediante alguma módica 
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gratificação para as rendas do Conselho, que fixarão por suas posturas." 
O parágrafo porém foi aprovado. 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/21 

Como membro da Comissão de Estatística, pronuncia-se a respeito  
do requerimento apresentado. Informa que a Comissão não tinha des- 
cuidado da matéria,  

"mas há alguma divergência entre os seus ilustres membros, 
por cujo motivo não se tem podido dar todo o impulso que as 
circunstâncias exigem. A Comissão também tem falta de ele-
mentos estatísticos, indispensáveis para um trabalho de seme-
lhante natureza; apenas possui alguns a respeito da Província 
do Rio Grande do Sul; entretanto tem assentado fazer um pro-
jeto de lei sobre colonização, ao menos para aquela parte do 
Brasil, porque os colonos também não virão todos de um golpe, 
e logo que ele esteja pronto será oferecido à consideração deste 
Senado". 

18 de junho de 1827, t. 1, p. 263. 
N. &C. 

Tratava-se do seguinte requerimento apresentado por José Egídio 
Alvares de Almeida, marquês de Santo Amaro: 

"Requeiro a V. Ex~ haja de convidar os ilustres membros da Co-
missão de Estatística para quanto antes apresentarem os seus trabalhos 
a respeito da colonização, pela extrema necessidade que temos de dar 
andamento a este negócio. O tráfico da escravatura brevemente vai ex-
pirar, é necessário cuidar em suprir a falta dos braços que tirávamos da 
costa d'Africa e toda a demora se nos torna um prejuízo incalculável"'. 
O esclarecimento do Pe. Soledade leva a discussão para fora da questão. 
Não se pedira à Comissão de Estatística fazer um projeto de coloniza-
ção, mas pronunciar-se sobre um projeto que já fora preparado pelo 
Governo. O requerimento é apresentado, apesar das explicações pouco 
convincentes que o Pe. Soledade ainda volta a apresentar (Anais, I, 
264). O marquês de Santo Amaro, baiano, era senador pela Província do 
Rio de Janeiro, que possuía a mais próspera agricultura do Império, fun-
dada toda ela no trabalho escravo. Já então o perigo da extinção do 
tráfico negreiro assustava aos grandes proprietários rurais. 
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ANTüNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/22 

Como membro da Comissão de Estatística, justifica uma indicação 
solicitando do Governo as indicações topográficas indispensáveis para a 
elaboração do projeto de lei sobre colonização estrangeira: 

"Que se oficie ao Governo para que este ordene a todos os 
presidentes das províncias situadas à beira-mar, que mandem exa-
minar e orçar a extensão das terras, que nas respectivas provín-
cias forem agricultáveis com vantagem, e se acharem devolutas, 
formando destas terras mapas topográficos para melhor infor-
mação, preferindo as terras, havendo-as devolutas, que se acha-
rem à beira-mar, beira-rio ou beira de estradas; e que, havidas 
estas informações, as remeta ao Senado." 

23 de junho de 1827, t. 1, p. 305. 

N. & C. 

O Pe. Soledatle tratara do assunto na intervenção anterior. Na sessão 
de 30 de junho e de 2 de julho, o Pe. Soledade insistia na urgência de se 
solicitarem ao Governo as informações indicadas, mesmo reconhecendo .i 

dificuldade da tarefa (Anais, 1, 335-336). 

27/'2:3 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende os termos em que estava redigido o artigo em discussão. 

":f: indubitável que o ministro pode abusar do poder, usur-
pando as atribuições dos poderes políticos, mas ele o pode fazer 
também de outros muitos modos. Ora, a Constituição fez res-
ponsáveis os ministros pela falta de observância da lei; pelo 
que obrarem contra a liberdade, segurança ou propriedade dos 
cidadãos, e por abuso do poder; daqui parece bem inferir-se 
que ele neste último teve em vista os casos não especificados 
na lei, como no artigo se define, por cuja razão assento que o 
artigo está bem concebido e que deve passar, para se não deixar 
ao ministro uma autoridade discricioná1ia em tudo quanto na 
lei não estiver marcado." 

27 de junho de 1827, t. 1, p. 324. 
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N. & C. 

Discutia-se o § 19 do artigo 39 da lei sobre a responsabilidade dos 
ministros, que dizia: 

"São responsáveis por abuso de poder: 

§ 19 Usando mal da sua autoridade nos atos especificados na lei".  
Antônio Luís Perei.ra da Cunha, marquês de Inhambupe, apr,esentou  
emenda substitutiva do § 19, nos seguintes termos:  

"Usurpando as atribuições dos outros poderes políticos estabelecidos  
e marcados na Constituição''. É contra essa interpretação restritiva da  
expressão "abuso de poder", que o Pe. Soledade argumenta. Sua tese  
aliás prevaleceu (Anais, I, 324).  

27/24 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como relator da Comissão de Estatística, apresenta ao Senado o pro-
jeto de lei de colonização, preparado pela própria Comissão, depois de 
examinar os pl::mos que lhe tinham sido oferecidos pelo Governo e 

"tendo em vista a generosidade com que a nação brasileira se 
deve ostentar para com estrangeiros que quiserem vir estabele-
cer-se no Império como colonos''. 

30 de junho de 1827, t. I, p. 330. 

N. &: C. 

O projeto de lei sobre colonização, cuja íntegra consta nos Anais, 
i·ecomenda <.o3 agentes diplomáticos que facilitem a vinda de colonos. 
Distingue os tipos de colonos entre os que vêm para estabelecer-se por 
conta própria e os que vêm a serviço de encomendeiros. Prevê os crité-
rios e condições para concessão de terras. Isenta de impostos a maquina-
ria importada. Autoriza o livre exercício da religião do colono "salvas as 
cláusulas estabelecidas na Constituição do Império". Dispensa os colonos 
de serviço nas forças armadas. Prevê a criação de uma Direção Central 
na Corte e de Comissões nas províncias encarregadas da direção das co-
lônias (Anais, I, 330-331 ). 
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A questão relativa ao livre cxcrc1c10 do culto levantará problemas 
que serão debatidos no Senado e na Câmara, até o fim do Império (12 ). 

27/'15 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apóia a emenda que priva os estrangeiros de denunciar os ministros: 

"Este artigo trata do direito que todo cidadão tem de de-
nunciar as infrações da Constituição e este direito está pela mes-
ma Constituição somente consagrado ao cidadão; pergunto ago-
ra, pode ele ser também extensivo aos estrangeiros? Não; logo, 
eles não podem denunciar, pela mesma razão de que se não iez 
responsável o ministro pelo que obrasse contra a sua liberdade, 
segurança ou propriedade, mas se atentarem contra essa liber-
dade, segurança ou propriedade, são responsáveis pela falta de 
observância da lei. São, sim, mas dai não se segue que os es-
trangeiros sejam os que denunciem. Diz-se: então, não virão estran-
geiros. Não é assim; hão de vir porque da falta desta faculdade 
que se pretende e~tender a eles, também se não segue que s-e 
deixe de zelar os seus direitos. Temos nas Câmaras tantos mem-
bros quantos vigia~ sobre a observância das leis; temos, final-
mente, todos os cidadãos." 

2 de julho de 1827, t. I, p. 341. 
N.& C. 

Discutia-se o art. 89 da lei de responsabilidade dos ministros, que 
dizia: "Todo o cidadão pode denunciar os ministros e secretários de Esta-
do e os conselheiros de Estado, pelos delitos especificados nesta lei: e os 
estrangeiros tendo interesse próprio; este direito, porém, prescreve a uns 
e outros, passados os três anos. As Comissões da Câmara devem denun-
ciar os delitos que encontrarem no exame de quaisquer negócios; e mem-
bros de ambas as Câmaras o poderão fazer, quando dos delitos tiverem 
notícia ou quando julgarerq conveniente." 

Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, apresentara 
emenda excluindo o inciso relativo aos estrangeiros. É esta emenda que o 
Pe. Soledade apóia e que acaba sendo aprovada (Anais, I, 342) . 

(12) Ver a respeito: O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Depu-
tados, índice de Assuntos, ver\Jete: Colonização, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/26 

Discorda da emenda apresentada ao artigo, o qual 
"pretende dar uma providência para os casos em que a publici-
dade ou demora pode ameaçar a segurança do Estado ou a pes-
soa do imperador; isto é, para os casos em que se julga preciso 
dispensar as formalidades e garantias constitucionais para a 
prisão do cidadão antes da culpa formada: mas, para isso se 
fazer, em tais casos, é preciso um ato do Poder Legislativo, o 
qual se compõe de uma e outra Câmara com o imperante." 

4 de julho de 1827, t. I, p. 354.  
N.& C.  

Estava em discussão o art. 19 da mesma lei, que dizia: 
"Nos casos em que a publicidade e demora possam de algum modo 

ameaçar a segurança do Estado ou da pessoa do imperador, deliberará 
em sessão secreta a suspensão e custódia do denunciado, existindo provas 
suficientes, que também poderá haver em segredo; mas, logo que cessar 
o perigo, formará o processo público, como fica prescrito." O senador 
Francisco Carneiro de Campos apresentara emenda acrescentando as pa-
lavras: "sendo o denunciado senador, o participará à Câmara do Senado, 
para isso providenciar." 1!: a esta emenda, que se referia ao caso exclusivo 
de um ministro-senador, que se opõe o Pe. Soledade, observando que o 
caso já estava contemplado no art. 27 da Constituição. Afinal foi aprovada 
uma emenda de José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Carave-
las: "guardada a formalidade do art. 27 da Constituição" (Anais, I, 356). 
O mesmo art. 19 da lei de responsabilidade dos ministros voltará à dis-
cussão na sessão de 8 de julho, na qual o Pe. Soledade defende a tese de 
que o presidente do tribunal que julga o ministro acusado tem o direito de 
fazer-lhe perguntas, para melhor esclarecer o processo (Anais, I, 380) . 1!: 
aprovada entretanto a emenda do visconde de Alcântara, João Inácio da 
Cunha, autorizando o presidente a interrogar o acusado sobre eventuais 
esclarecimentos que deseje prestar (Anais, I, 382) . 

27/27 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"Eu fui testemunha ocular do que se passou nas Cortes de 
Lisboa, de que eu era deputado, quando se tratou do caw da 
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rainha de Portugal, que um nobre senador aqui citou em apoio 
da sua opinião. Foi nominal a votação nesse processo; as gale-
rias estavam atulhadas de pessoas da facção que tinha jurado 
perder aquela alta personagem e a cada voto que aparecia con-
trário aos sentimentos .dessa facção, levantava-se um alarido 
horrível e o davam de maneira que estes até temeram serem 
assassinados; e, por isso, não obstante haver ali muitas pessoas 
de saber e de virtude, aquela alta personagem s6 teve a seu 
favor nove votos. Eu fui um deles e como sei o que passou 
comigo e com os meus companheiros, não posso deixar de me 
opor à votação nominal." 

10 de julho de 1827, t. I, p. 409. 
N.& C. 

Em discussão o art. 25 da lei sobre responsabilidade de ministros e 
conselheiros de Estado. O artigo regulava a forma da votação. Acendem-
se os debates em tomo da questão se a votação devia ser nominal ou se-
creta. É desse debate qué participa o Pe. Rodrigues de Andrade, com 
interessante depoimento sobre o funcionamento das Cortes de Lisboa. Tra-
tava-se ali da rainha Carlota Joaquina que se recusara a jurar a Constitui-
ção aprovada pelas Cortes Constituintes. 

27/28 ANTôNlO VIEIRA DA SOLEDADE 

Intervém no mesmo di.~bate: 

"Confesso que o debate que tem havido, ainda me não de-
terminou. Tal é a natureza das duas opiniões que se cruzam! 
Eu noto uma espécie de contradição nos ilustres senadores que 
sustentam a votação nominal. Recusam, ess·es nobres senadores 
que o juiz não tenha os sentimentos ordinários de justiça e dada 
essa votação, se fl.proveite do segredo para saciarem a inimizade 
que podem ter ao acusado, o que seria a mais vil das fraquezas; 
e, por outra parte, supõem que eles hão de ter a firmeza de 
alma nece~sária para darem em público o seu voto, desassom-
brados de qualquer temor ou receio. Ora, isto, a meu ver, é con-
traditório. Em um caso hei de supor o senador fraco e incapaz 
de resistir aos impulsos naturais da amizade ou inimizade, ape-
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sar do grito da sua consc1encia: em outro caso hei de supô-lo 
forte e capaz de resistir à influência de mil considerações que o 
podem combater naquele ato, e talvez mesmo de uma facção 
poderosa e ameaçadora. Desejara que me esclarecessem sobre 
este ponto, até para eu poder votar com acerto." 

10 de julho de 1827, t. I, p. 411. 
N.& C. 

O Pe. Soledade parece perplexo e em pouco contribui para o enca-
minhamento do assunto. Afinal a questão foi contornada com a aprova-
ção de que "a votação seria pública, porém simb6lica" (Anais, I, 412). 
Entretanto, na sessão do dia 12, os Pes. Francisco dos Santos Pinto, Lou-
renço Rodrigues de Andrade e Antônio Vieira da Soledade, entre outros 
senadores, apresentaram requerimento: 

"Requeiro que se insira na ata que na matéria do art. 25 da lei da 
responsabilidade dos ministros de Estado, votei contra o método de vota-
ção nominal e simb6lica." 

27/29 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Ap6ia a indicação: 

"Penso que nenhuma dúvida pode haver em tomar o Senado 
alguma solução, que seja conforme com o que está resolvido 
pela Câmara dos Deputados. Nada é mais justo do que pagar-
se bem a quem trabalha." 

12 de julho de 1827, t. I, p. 417. 
N.& C. 

Tratava-se de uma indicação feita por Francisco Carneiro de Campos, 
na sessão de 7 de julho, "para que os oficiais da Secretaria e outros da 
Câmara do Senado, cujos ordenados marcados no projeto de lei respectivo 
não sofreram emendas na Câmara dos Deputados, principie desde já a 
perceber esses ordenados . " 

O Pe. Soledade voltará logo sobre o assunto, votando pela urgência 
de fazê-lo passar à 3:i. discussão. A urgência foi aprovada (Anais, I. 418) . 
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ANTÔNIO VIEIH.A DA SOLEDADE27/30 

Defende a tese da necessidade de dar voto ao presidente do Senado, 
quando o número de senadores for par, caso a votação acabe empatada. 
Funda-se na decisão tomada, conforme a Constituição, de se votar a lei 
por maioria absoluta. 

13 de julho de 1827, t. I, p. 431. 
N.& C. 

A intervenção vem a propósito de uma emenda proposta por José  
Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Caravelas à lei de responsabi- 
lidade dos ministros e conselheiros de Estado. A emenda propunha que:  
"havendo empate de votos, deve-se declarar o réu absolvido." O artigo da  
Constituição, ao qual se reporta o Pe. Soledade, é o art. 25: "Os negócios  
se resolverão pela maioria absoluta de votos dos membros presentes." O  
Pe. Soledade volta a intervir na continuação do mesmo debate, queixan- 
do-se de que às vezes se apela para a Constituição, às vezes para o regi-
mento da Casa: "Acabemos com is~o, cortemos por todos esses embaraços 
que se têm ponderado, dizendo-se que todos os negócios serão decididos 
pela maioria dos votos dos senadores pl'esentes e deixar-se à fortuna do 
réu o vir em ocasião, em que haja na Câmara número par, ou ímpar, de 
vogais; assim como pode vir em ocasião em que haja o maior ou menor 
número de juízes mais ou menos austeros . " 

Na sessão de 14 de julho, o mesmo padre volta a tomar a palavra duas 
vezes: "Qual é a maior força da questão? Perguntar ao presidente se o 
réu é criminoso; há votos iguais a favor e contra; ergo está absolvido. Mas 
pergunto eu: isto é ou não é resplução? Se é resolução, mostre-se-me a 
maioria; se não há essa maioria, não está absolvido e a conseqüência mais 
natural parece-me ser que fique a questão adiada, se não querem dar 
voto ao presidente na forma daquela emenda" (Anais, I, 440-441) . 

Afinal foi aprovada a emenda do marquês de Caravelas, modüicando 
o termo "absolvido", por "não culpado" (Anais, I, 441) . 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/31 

Discorda da redação dada à emenda: 
"O fim do processo é julgar se o réu é cnmmoso. Este é 

que é o objeto da sentença do processo e não essa justificação 
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de inocência; como, pois, se há de admitir na decisão dos em-
bargos uma espécie que não entrou naquela sentença? Se no 
processo só se há de julgar se o réu é ou não criminoso, como 
há de vir nos embargos esta declaração? Eu percebo perfeita-
mente a diferença que há entre ser o réu absolvido por falta de 
prova ou ser julgado inocente; estou pelos argumentos com que 
se tem sustentado, mas aqui não pode ser." 

16 de julho de 1827, t. II, p. 5. 

N.& C. 

Em discussão o art. 30 da lei de responsabilidade de ministros e 
conselheiros de Estado que dizia: "Passados os três dias, proporá o presi-
dente à Câmara se recebe e julga logo provados os embargos para ser o 
réu absolvido da pena e declarado inocente." Ao artigo, apresentara João 
Inácio da Cunha, visconde de Alcântara, uma emenda à parte final pelo 
texto: "declarar que não tem lugar a pena ou ser julgado inocente." A 
emenda foi aprovada (Anais, II, 7). 

27/32 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Contra o seu parecer, fora aprovado artigo, autorizando as Câmaras 
de vereadores a impor penas. Estranha pois que agora se pretenda ir 
contra a idéia que prevalecera. 

18 de julho de 1827, t. II, p. 22-23. 

N. &C. 

Entrava em discussão o artigo 7Q da lei das Municipalidades: 

"Poderão em ditos seus acordos e posturas cominar penas até oito 
dias de prisão e trinta mil-réis de condenação. Os ditos acordos e postu-
ras só terão vigor por um ano, enquanto não forem confirmados, a cujo 
fim serão levados aos conselhos gerais e por estes ao Poder Executivo". 
João Inácio da Cunha, visconde de Alcântara, propusera emenda supri-
mindo o verbo "impor", baseado na convicção de que as Câmaras não têm 
jurisdição contenciosa, tese defendida sem êxito pelo Pe. Soledade, na 
sessão de 8 de junho (Anais, I, 224). A emenda porém foi aprovada 
(Anais II, 25). 
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2í/33 ANT0::\10 VIEIHA DA SOLEDADE 

Pede para que passe à segunda discussão o projeto de lei sobre colo-
nização, de que fora relator: 

"A utilidade desta lei por si mesmo se patenteia e esta Câ-
mara está tão convencida da necessidade deste trabalho que por 
mais de uma vez aqui se tem ponderado a sua urgência. O obje-
to da lei é chamar ao Brasil braços que desgraçadamente lhe 
faltam, para se empregarem na agricultura que é o princípio de 
todas as riquezas e o sistema a que com preferência nos damos". 

19 de julho de 1827, t. II, p. 30. 
N. &C. 

A respeito do projeto, ver intervenção de 30 de junho (Anais, I, 330). 

27/34 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 
1 

Apresenta, como relator da Cpmissão de Colonização, um aditamento 
ao projeto original, regulando as ~tribuições da Direção Central e Comis-
sões Coloniais. 

20 de julho de 1827, t. II, p. 32-35. 
N. & C. 

O projeto original fora apresentado na sessão de 30 de junho. O pre-
sente aditamento, constante na íntegra dos Anais, regula a composição 
da direção e das Comissões, fixa p número e honorários de seus membros 
bem como suas atribuições e responsabilidades. Fixa os critérios para a 
divisão das terras e define os direitos e obrigações dos colonos que vêm 
por conta própria e os que vêm fºr encomendeiros. 

27/35 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Propõe que o projeto passe à segunda discussão: 
"Os artigos não se podem reformar, quando se trata de cada 

um deles na segunda discussão? Podem. Que embaraço então 
existe em que ela passe nesta primeira? Nesta discussão em que 
estamos, trata-se unicamente do merecimento da lei; discute-se 
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alguns que há na minha provmc1a; assim se este serventuário 
põe outro a servir pela terça parte do rendimento do ofício, como 
ele tem de pagar essa mesma terça parte ao Estado, não sei que 
benefício lhe resulta da providência que se pretende dar." 

1 de agosto de 1827, t. II, p. 103. 

N. & C. 

Em discussão, o artigo 39 do projeto de lei sobre os juízes de paz: 
"As pessoas que atualmente se acharem na posse da propriedade ou ser-
ventia vitalícia de alguns ofícios, que pessoalmente não possam servir, 
são obrigadas a fazer a nomeação de pessoa idônea para a serventia 
dentro de três meses [ ... ]" O Pe. Soledade volta logo a apoiar emenda 
de José Inácio Borges tornando extensivo o artigo a todos os providos 
em serventia vitalícia e impossibilitados por moléstias de continuar a 
servir. O artigo foi aprovado com emendas menores (Anais, II, 107). 

27/40 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apóia uma indicação igualando os vencimentos dos oficiais do Se-
nado e da Câmara. 

1 de agosto de 1827, t. II, p. 108. 
N.&C. 

A indicação fora apresentada por Francisco Carneiro de Campos. 
De outra intervenção imediata do Pe. Soledade, consta que os oficiais 
da Câmara dos Deputados venciam 800$000. Depois de breve debate, a 
indicação não passou (Anais, II, 109). 

27/41 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende a emenda por julgá-la mais conforme ao espírito da lei em 
discussão. 

3 de agosto de 1827, t. II, p. 112. 
N.&C. 

Discutia-se projeto vindo da Câmara sobre o socorro às viúvas e 
órfãos de oficiais do exército, cujo artigo 29 tomava extensivos os socor-
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ros às viúvas, mães de oficiais militares que eram por eles alimentadas. 
A emenda de José Inácio Borges explicitava que esta extensão do bene-
fício só teria lugar na falta de viúva e filhos do próprio militar morto. 
A emenda foi aprovada (Anais, II, 113). 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/42 

Combate o projeto vindo da Câmara dos Deputados proibindo aos 
conselhos municipais de concorrerem para as festas religiosas, sem designar 
outra classe que as faça: 

"Esta proibição equivale a uma abolição de tais festas e, por 
conseqüência do culto que, pelo contrário, devemos manter. 
Quais são estas festas? A do Corpo de Deus, que é o triunfo da 
religião; a dos padroeiros, debaixo de cuja proteção espiritual 
estão os povos dos lugares, e as de ações de graças, que se 
rendem ao Altíssimo, por acontecimentos memoráveis; e que coisa 
há mais natural e mais, própria de uma sociedade cristã do que 
o concorrerem para elas os conselheiros como representantes que 
são dos povos? Parece que a Câmara dos Deputados só teve 
em vista poupar despesas; mas essas despesas são, a meu ver, 
insignificantes. Não sei se em todas as províncias do Império 
acontece o mesmo, porém, na minha, as festas do Corpo de 
Deus são feitas pelos Bárocos com as irmandades das freguesias; 
e as Câmaras, segundo penso, só concorrem com as despesas 
da cera. O mesmo acontece com as festas dos padroeiros; são 
também feitas pelas suas irmandades e não sei se com algum 
socorro das Câmaras, que sempre aparecem nesses atos. Eu não 
digo que se façam de$pesas exorbitantes. Se acaso há tais des-
pesas, diminuam-se; mas não se cortem assim de um golpe insti-
tuições tão antigas, tão respeitáveis e tão sagradas. Estas festi· 
vidades têm por objeto manter a fé e a religião católica; aboli-
las é abrir o passo a que se tornem indiferentes e venham final-
mente a cair; portanto, voto contra a lei, porque ela não traspassa 
este encargo das Câmaras para alguma outra corporação." 

4 de agosto de 1827, t. II, p. 125. 
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N. & C. 

O projeto fora defendido com veemência, na Câmara dos Deputados, 
pelo Pe. Diogo Antônio Feij6 ( 13 ). A intervenção do Pe. Soledade, sena-
dor pelo Rio Grande do Sul, é um depoimento interessante sobre a reli-
giosidade popular. O projeto não passou no Senado (Anais, II, 126). 

27/43 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende a idéia da designação de juízes de paz, não para cada 
distrito, mas para cada freguesia ou capelas filiais, e responde às objeções 
levantadas: 

"Não há dúvida que algumas freguesias compreendem muitas 
e muitas léguas; mas essas freguesias têm também muitas cape-
las filiais, em cada uma das quais deve, pela emenda, haver um 
desses juízes. Os povos são os primeiros que têm cuidado em 
promover o estabelecimento destas capelas, a fim de poderem 
facilmente receber os socorros espirituais e da mesma maneira 
que tais capelas ficam cômodas para este fim, também os distri-
tos regulados por elas e pelas freguesias ficam cômodos para os 
objetos de que se trata nesta lei." 

8 de agosto de 1827, t. II, p. 154. 

N. &C. 

Tratava-se de uma emenda apresentada por Francisco Carneiro de 
Campos ao artigo 1 Q da lei sobre juízes de paz. A emenda fora comba-
tida pelo marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos, pelas 
razões que o Pe. Soledade procura refutar em sua intervenção. A emenda 
foi aprovada (Anais, II, 154). O artigo 19 ficou, pois, assim redigido: 

"Em cada uma das freguesias e das capelas filiais curadas, haverá 
um juiz de paz e um suplente para servir no seu impedimento, enquanto 
se não estabelecerem os distritos conforme a nova divisão estatística do 
Império" (Anais, II, 214). 

(13) V. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados, vol. II -
Rio de Janeiro, 1979. 
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27/44 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como relator da Comissão de Estatística, apresenta parecer: 
"Examinando à vista o mapa que acompanhou a resolução 

vinda da Câmara dos Srs. Deputados acerca da comarca do rio São 
Francisco, sou de parecer que passe a resolução, por entender 
que os povos desta comarca encontrarão na Província da Bahia 
os recursos que lhes será dificultoso achar em qualquer das 
outras confinantes, enquanto não se estabelecer a organização 
geral das províncias do Império." 

25 de agosto de 1827, t. II, p. 238. 
N. & C. 

Tratava-se da resolução vinda da Câmara dos Deputados integrando 
a comarca do rio São Francisco à Província da Bahia. O parecer foi 
incluído na ordem dos trabalhos. 

A comarca do rio São Francisco, que compreendia a margem esquer-
da do rio desse nome, desde' os limites de Minas Gerais, pertencia a 
Pernambuco. Como medida de repressão ao movimento revolucionário 
de 1824, foi destacada, passando à jurisdição de Minas, depois à da Bahia, 
onde permanece até hoje ( 14 ). 

27/45 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como relator da Comissão de Estatística, apresenta parecer sobre a 
Mem6ria oferecida pelo capitão de engenheiros, César Cadolino, consi-
derando-a digna de atenção: 

"Porque nela se iencerram as bases necessárias para se obte-
rem noções exatas dos lugares do Império, das quais muito carece-

(14) ULYSSES DE CARVAµIO SOARES BRANDAO: Pernambuco versus 
Bahia: Protesto e contraprotesto. Recife, Imp. Oficial, 1927. 

A. J. BARBOSA LIMA SOBRINHO: Pernambuco e o rio São Francisco, Recife, 
Imp. Oficial, 1929. 

BRAZ DO AMARAL: "Ligeira exposição geral sobre a questão da posse da 
margem esquerda do São Francisco". Jornal do Commercio, Rio, 9 de outubro de 
1927. 

V. também Prof. CARLOS OTT: "Os Mataroás", Anais do 19 congresso de 
História da Bahia, III, 277. 
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mos, pois nem temos mapas topográficos nem tábuas estatísti-
cas. Penso, portanto, que o parecer está na razão de passar." 

25 de agosto de 1827, t. II, p. 240. 
N. & C. 

Na discussão do parecer, José Egídio Alvares de Almeida, marquês 
de Santo Amaro, discorda do relator, baseado na razão de que a Mem6ria 
continha um plano a ser executado. Como tal, cabia ao Senado apenas 
encaminhá-la ao Governo, sem nenhum parecer que poderia significar 
uma ordem ao Governo para executar o plano. O Pe. Soledade intervém 
por duas vezes para explicar que o parecer não implicava nenhuma 
ordem, mas simplesmente exprimira a opinião de que a Mem6ria "era 
digna de atenção''. O parecer foi em seguida aprovado. A questão da 
Mem6ria de César Cadolino fora trazida à Mesa na sessão de 28 de 
julho. O parecer veio a ser aprovado na sessão de 18 de setembro (Anais, 
III, 34). 

27/46 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Discorda da generalidade em que é formulado o artigo em discussão. 
Admite que, quando se trata de reunião das duas Câmaras para a discussão 
de assuntos legislativos, a sessão deve realizar-se no Senado, como previsto 
no artigo 61 da Constituição: 

"Porém, a respeito das reuniões para abertura e encerramento 
da Assembléia, penso que deve ser onde Sua Majestade Imperial 
quiser, porque até estas sessões são sessões imperiais. Sua Ma-
jestade até agora tem celebrado tais sessões no paço deste Senado, 
mas pode ser que seja da sua vontade celebrá-las daqui por 
diante na Câmara dos Deputados; portanto, assento que o artigo 
não deve passar com a generalidade com que está concebido e 
que se deve fazer alguma declaração àquele respeito, pois, de 
outra sorte, parece que vamos obrigar a vontade do imperante." 

30 de agosto de 1827, t. II, p. 280. 
N. & C. 

Entrava em terceira discussão o projeto de regimento interno da 
Assembléia Geral. O Pe. Soledade objeta logo contra o artigo 2Q que 
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dizia: "a reunião será feita na sala do Senado" (Anais, II, 73). O artigo, 
porém, foi aprovado (Anais, II, 280). 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 27/47 

Argumenta contra a suspensão da côngrua do pároco eleito deputado 
ou senador, durante o tempo em que receber o subsídio destes cargos: 

"Todos nós sabemos qual é a origem das côngruas; todos 
nós sabemos que essa origem não é a mesma dos soldos e orde-
nados que percebem os funcioná.J.ios públicos." [ ... ] 

"Porém esta resolução põe tudo no mesmo nível, e nesta 
parte me parece injusta. O pároco que é nomeado deputado ou 
senador não fica desligado das funções do seu ministério paro-
quial. Quando as não pode exercitar conjuntamente com as de 
representante da nação, como acontece a todos os que vêm de 
fora da Corte, que faz? É obrigado a encomendar a sua igreja 
a outro eclesiástico. Conservando-se-lhe a côngrua, remunera 
com ela a esse ecle~iástico; tirando-se.füe, há de fazer essa 
despesa da sua algibeira: se acaso o pároco, com a nomeação 
para membro do Corro Legislativo, ficasse desonerado daquele 
encargo, bem estava; mas se esse encargo continua, fica de pior 
condição do que os qünistros e conselheiros de Estado, porque 
estes ao menos se nijo recebem, também não despendem. Pa-
rece-me isto uma coisa injusta e inadmissível." 

13 de setembro de 1827, t. III, p. 9. 

N. &C. 

Tratava-se de uma resolução vinda da Câmara dos Deputados, 
cujo artigo 19 dizia: "Os senadores e deputados que escolherem, na 
forma do decreto de 17 de fevereiro de 1823, receber o subsídio confe-
rido pela Constituição, e fixaqo pelas instruções de 26 de março de 1824, 
não receberão ordenados, soldo ou côngrua a título de qualquer emprego 
civil, militar ou eclesiástico no tempo em que vencerem subsídio'' (Anais, 
III, 6). A suspensão da cô11grua prevista no artigo já acabara de ser 
combatida pelo senador João Antônio Rodrigues de Carvalho. O Pe. 
Soledade explicita os argumentos em que se fundava a injustiça da me-
dida. Foi porém logo atacada por José Inácio Borges, senador e oficial 
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do exército, acusando-o de deselegância por julgar em causa própria. 
O Pe. Soledade replica: "O nobre senador diz que é indecoroso sermos 
juízes em causa própria. Aqui não o julgo, porque, sendo isto uma 
iesolução legislativa, necessariamente há de passar por esta Câmara, e 
ela pronunciar o seu juízo sobre tal resolução, conforme bem entender. 
Não é de esperar do caráter dos juízes de tão alta graduação, que se 
deixem vencer de motivos de particular interesse, e que lhes sacrifiquem 
os interesses nacionais e a justiça. Qualquer que seja a decisão do Senado, 
será sempre fundada em justiça e, quando pela primeira vez falei nesta 
matéria, preveni logo qualquer reparo, dizendo que o não faria, se acaso 
outro senador não tocasse nesta espécie" (Anais, III, 9.) A discussão foi 
adiada pela hora. A questão será reaberta na sessão de 17 de setembro, 
quando o Pe. Soledade voltará a tomar a palavra. 

27/48 ANTÔNIO VIEIHA DA SOLEDADE 

Apresenta indicação no sentido de que o artigo 39 do projeto em 
discussão fosse remetido à Comissão respectiva: 

"Para conciliar as instruções do recrutamento com as circuns-
tâncias particulares da Província do Hio Grande. Nesta provín-
cia abunda a gente própria para cavalaria; se em lugar de se 
recrutar aí para esta arma, recrutarem para infantaria, de nada 
servirá esse recrutamento." 

14 de setembro de 1827, t. III, p. 18-19. 

N. & C. 

Em discussão o artigo 39 do projeto de fixação de força de terra de 
P. linha, qu? <lizia: "O recrutamento para a primeira linha será feito se-
gundo as instruções de 10 de julho de 1822, contribuindo cada província 
com a sua quota na razão do número de seus deputados à Assembléia 
Legislativa" (Anais, III, 14). O Pe. Soledade volta a insistir em sua tese, 
baseando-se no que dissera no Senado o ministro da Guerra, a respeito 
dos habitantes do Rio Grande do Sul: a gente daquela província "tem 
grande propensão e habilidade para a arma de cavalaria". O ministro era 
João Vieira de Carvalho, marquês de Lajes, português de origem, oficial 
do exército que aderira à causa da Independência e tomara parte na 
campanh:1 da Cisplatina. Devia conhecer por experiência a propensão 
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27/49 

dos rio-grandenses-do-sul. O Pe. Soledade retira, porém, sua emenda, e o 
artigo é aproveitado (Anais, III, 19). 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como relator da Comissão de Estatística, apresenta parecer: 

"Examinando os trabalhos estatísticos da Província de São 
Paulo, e que vieram remetidos a esta Câmara pelo Governo, acho-
os dignos de se publicarem pela imprensa, apesar de não poder 
ainda afiançar a sua exatidão." 

15 de setembro de 1827, t. III, p. 22. 
N. & C. 

O parecer ficou sobre a mesa para ser incluído na ordem dos tra- 
balhos.  

27/50 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Voltando à discussão o artigo debatido na sessão de 13 de setembro, 
apresenta emenda: 

"Ficam excetuados desta regra: 19, os ministros e conselhei-
ros de Estado; 29, os oficiais militares reformados; 39, os apo-
sentados em empregos civis; 49, e também os bispos e párocos, 
mas com o encargo d~ administrarem por si ou por seus vigários 
os empregos eclesiásticos que tiverem." 

17 de setembro de 1827, t. III, p. 30-31. 

N. & C. 

O Pe. Soledade amplia a sua crítica ao artigo, talvez fugindo à acusa. 
ção de argumentar em causa própria, e dá suas razões: 

"Não posso conformar-me com este artigo em todas as suas partes; 
é indispensável fazer algumas exceções, pois de outra sorte será injusta 
esta resolução. Nestas exceções devem entrar em primeiro lugar os con-
selheiros e os ministros de Estado, porque os seus empregos são compatí-
veis com as funções de legisladores; e se acaso durante a sessão cedem· 
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dos ordenados, que como tais lhes competem, é por espontânea vontade 
sua, e não porque haja razão para os perderem. Depois, devem ser exce-
tuados os oficiais militares reformados e os civis aposentados, porque os 
soldos e ordenados que estes homens recebem é em consideração aos 
serviços prestados nos empregos que antes ocuparam. Sendo chamados 
para os trabalhos legislativos, nenhuma razão há para perderem esses 
vencimentos. Em terceiro lugar, os bispos e os párocos, mas com o en-
cargo de adm!nistrarem, por si ou por seus vigários, os empregos ecle ... 
siásticos que tiverem. A Constituição promete manter a religião católica 
apostólica e romana; esta não pode existir sem culto, nem o culto sem 
ministros. Ora, uma vez que estes vêm para a Assembléia, hão de en-
comendar as suas obrigações a vigários e pagar-lhes, quando não pos-
sam exercer por si tais funções do seu ministério, e seria, portanto, injusto 
obrigá-los desta maneira a satisfazerem aqueles vigários da sua própria 
algibeira." O artigo não foi afinal aprovado, ficando assim prejudicadas 
as emendas (Anais, III, 31). 

27/51 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende a tese de que exorbitava das atribuições do Corpo Legisla-
tivo tratar da questão relativa à Bula Pontifícia, de vez que não continha 
disposições gerais, nem coisa alguma contra a Constituição do Império: 

"Que não contém disposições gerais, claramente se manifes-
ta do seu objeto, que é elevar a bispados as prelazias de que faz 
menção, em conseqüência da postulação da nossa Corte; que não 
contém, também, coisa alguma contra a Constituição, é incontes-
tável, pois o Sumo Pontífice, conciliando a autoridade que por 
direito canônico lhe pertence com as disposições da mesma Cons-
tituiçüo, nomeou para vigários os mesmos prelados das :respec-
tivas províncias, enquanto não são elevados à dignidade epis-
copal." 

18 de setembro de 1827, t. III, p. 32. 
N. & C. 

Tratava-se da bula do Papa Leão XII, de 15 de julho de 1826, Sol-
licita Catholicae Gregis Cura, erigindo em dioceses as prelazias de Goiás e 
Cuiabá e nomeando para vigários apostólicos os prelados das respectivas 
províncias eclesiásticas. Na sessão de 15 de setembro, chegara ao Senado 
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o parecer eh Cúm:ua dos Deputados, segundo o CJual a ereção das dio-
ceses não ofend:a a Constituição do Império, não assim, porém, a nomea-
ção dos vigários apostólicos. Este parecer, preparado pelas comissões reu-
nid::i, de Constituição Eclesiástica e de Fazenda, da Câmara dos Depu-
tados, entrava em discussão no Senado; José Egídio Alvares de Almeida, 
mar<Jnês de Santo Amaro, lev<mta a questão liminar: antes de discutir 
a resolução vinda da Câmara aprovando o parecer das comissões era 
necessário decidir se a bula continha ou não disposições g<trais. O mar-
quês se reportava ao n9 XIV do artigo 102 da Constituição, segundo o 
qual competia ao imperador "Conceder ou negar o beneplácito aos de-
cretos dos concílios e letras apostólicas, e qualquer outra constituição 
eclesiástica, que se não opuserem à Constituição; e precedendo a apro-
vação da Assembléia, se contiverem disposição gerar'. Ao Legislativo só 
cabia assim o direito de opinar, caso a bula contivesse disposição geral. 
Toda a argumentação do Pc. Soledade se concentra em provar não existir 
disposição geral alguma na bula ( 15 ). O Senado aprovou a tese de que 
a bula continha disposição geral; admitiu a ereção das dioceses, mas re-
pudiou a nomeação dos vigários apostólicos (Anais, III, 32) ( 16 ). 

27/52 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Combate o artigo em discussão: 

"A Constituição diz que não há foro privilegiado, mas ex-
cetua as causas quei por sua natureza, pertencem a juízes par-
ticulares. Ora, neste número entram aquelas que são puramente 
eclesiásticas, porém o artigo abrange todas em geral e, por esta 
razão, declaro-me contra ele. Que se abula o privilégio da pes-
soa, concordo, porque isso é da Constituição; porém o privilégio 
tla coisa, nisso não 1.2onvcnho." 

18 de setembro de 1827, t. III, p. 33. 

(15) A questão fora largamente debatida na Câmara. Ver a respeito O Clero 
no Parlamento Hrnsileiro - Câmara dos Deputados, índice de Assuntos, vol. V -
Rio de Janeiro, 1980. 

(16) Na sessão de 19 de outubro, José Egídio Alvares de Almeida, marquês 
de Santo Amaro, defende a necessidade de revçr~er à Câmara dos Deputados para 
"substituição das palavras cunctis ubique pateat" por estas outras: Sollicita Catho-
licae Gregis Cura. Houvera enga.no na Câmara sobre o titulo da bula. Aprovou-se 
que o pro;eto lhe fosse remetic\o, antes de su!Jir para a sanção imperial. Aliús. 
o latim co1Teto do título da bula é de fato: Sollicita Catholicae Gregis Cura. 
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N. & C. 
Entrava em discussão o artigo 1Q de outra resolução vinda da Câ-

mara dos Deputados sobre a extinção da terceira instância no julgamen-
to das causas eclesiásticas. O artigo rezava: "as causas eclesiásticas, d'ora 
em diante, serão julgadas em segunda e última instâncias na Relação 
competente" (Anais, III, 33). Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês 
de Inhambupe, apresentara emenda aditiva: "Entendendo-se por primeira 
instância as sentenças dos vigários gerais dos bispados e por segunda as 
da cúria metropolitana; e por instância da revista a Mesa da Coroa da 
Relação do distrito. Isto porém nas causas puramente temporais, porque, 
nas que são meramente espirituais, se deve observar o que se acha esta-
belecido nos cânones e constituições da Igreja". Estêvão Ribeiro de Re-
sende, marquês de Valença, explica a origem da resolução da Câmara: 
era o problema da anulação de matrimônios. As causas julgadas nos bis-
pados têm recurso para a Relação Metropolitana da Bahia, da qual só 
havia recurso para o Tribunal da Legacia, "tribunal estranho dentro do 
Império". O marquês de Inhambupe pondera que, por esse exato motivo, 
a segunda parte de sua emenda devia passar, porque "todos nós somos 
súditos da Igreja e estamos sujeitos nessas matérias aos cânones e consti-
tuições que ela tem estabelecido" (Anais, III, 33). Entretanto o artigo 
foi aprovado com a primeira parte da emenda aditiva, sendo rejeitada a 
segunda (17 ). O projeto será aprovado, rejeitadas as emendas, e enviado 
à sanção imperial na sessão de 6 de agosto de 1830 (Anais, II, 106). 

O Tribunal da Legacia, segundo Cândido Mendes de Almeida, foi 
organizado em Portug'11 depois c1uc o cardeal D. Henrique foi nomeado 
legado a latem perpétuo, no pontificado de Júlio III. O breve Romanum 
Decet Pontificem, de 21 de julho de 1554, libertou os portugueses de liti-
garem matérias eclesiásticas fora do país, com grandes despesas. 

O tribunal se instalou ad instar do riue se praticava em outras nações 
Céttólicas. Era uma terceira instància, conheci<, do mérito das causas e de 
nulidades. A presidPncia cabia a um auditor designado por breve papal, 
cu um pró-auditor designado pelo núncio. 

Os princípios jansênico-galicanos c1ue dominaram Portugal e passa-
ram an Brasil fizeram com que se afirmasse que o poder da Igreja devia 
rcstringir-f:e ao puramente ~'spíritual. Assim é que se contestou ao Papa, 
considerado estrangeiro, o direito de criar Tribunais da Legacia. O poder 
civil julgou-se autorizado a suprimi los. 

<17) Sobre o assunto, ver também: O Clero no Parlamento Brasileiro - Câ-
mara dos Deputados, índice de Assuntos, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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Ü'.'Sde a missão de :.Jons. Vidigal iL Santa Sé, o Governo anunciou , 
intenção de suprimir esse tribunal. Um decreto apresentado em 1827 i:i 
Câmara foi encaminhado ao Senado e transformado em decreto de 27 de 
agosto de 1830, que reza: 

"1) As causas eclesiásticas de ora em diante serão julgadas em se-
gunda e última instância na Relação competente ( Rel. Eclesiástica na 
Bahia). 2) As apelações interpostas ficam de nenhum efeito e nas sen-
tenças proferidas na Relação competente terão sua inteira execução" ( 18 ). 

Não houve entendimento prévio com a Santa Sé, não obstante o Nún-
cio Ostini ter sido escolhido pelo Governo brasileiro numa lista tríplice 
(terna) e recnmendndo por nosso ministro em Viena. 

O arcebispo, man1uês de Santa Cruz, em ofício do ministro da Jus-
tiça, de 18 de abril de 1854, insistia pela criação de uma 3~ instância, já 
que a constituição Dei miseratione, de Benedito XIV, exige, nas causas 
de nulidade de matrimônio e de profissão religiosa, duas sentenças con-
formes. De modo que, havendo discordância nelas, é forçoso recorrer a 
Roma. Pedia, assim, a restauração do Tribunal da Legacia. 

Por outro lado, a extinçã,o do Tribunal da Legacia, conforme opinou 
o Conselho de Estado, em 9-1-1858, dispensou os núncios da apresenta-
ção dos Breves das Faculdades, o que era, diz Cândido Mendes, "exigên-
cia indecorosa à Santa Sé". 

O mesmo ocorreu, mutatis mutandis, em Portugal, em decreto do 
duque de Bragança (ex-imperador do Brasil), !I'egente em nome da filha. 

27/53 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

~Estou em que, com efeito, não compete ao Governo ver se 
deve ou não executar as resoluções da Assembléia, depois que 
elas têm alcançado a sanção imperial; mas nesta resolução diz-
se que o Governo fica autorizado para conceder; não s·e manda 
que conceda; portanto, neste caso, pode isso ter lugar, e não 
julgo que seja indecoroso, porque a mesma resolução a autoriza 
para fazer." 

26 de setembro de 1827, t. III, p. 62-63. 

(18) V. CANDIDO MEND~S DE ALMEIDA: Direito Civil Eclesiástico Bra-
sileiro. Rio de Janeiro, 1866, t. I, 3~ parte, p. 1220. 
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N.&C. 
Tratava-se da resolução vinda da Câmara dos Deputados relativa à 

concessão de um terreno ao Seminário Episcopal do Pará. Na discussão, o 
visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha, objetava que não se podia 
autorizar o Governo a conceder uma coisa sem saber qual ela era; sem 
saber se o terreno era público ou privado. Por estas razões, pedia adia-
mento, até que se recebessem da Câmara as informações necessárias. O 
visconde não devia ter conhecimento do teor da resolução lida na sessão 
de 29 de agosto, onde se especificava tratar-se de um terreno "contíguo 
ao seminário, com vinte braças de frente, e que outrora fora ocupado por 
armazéns do Estado, hoje demolidos" (Anais, II, 263). O adiamento, po-
rém, foi aprovado. 

27/54 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Não se conforma com a emenda apresentada, e dá suas razões: 

"Parece que seu objeto é estimular os testamenteiros para 
cumprirem os legados dentro do tempo marcado pelo testador; 
mas qual é a razão por que eles os não cumprem? É a omissão 
dos magistrados competentes em não lhes tomarem conta como 
devem fazer. Se os magistrados fossem exatos nisto, os testa.-
menteiros teriam todo o cuidado em cumprirem os legados den-
tro do devido tempo. A emenda é injusta, porque, se esses ho-
mens não são chamados a dar contas, como se lhes quer impor 
uma pena? Isto é favorecer indiretamente a omissão dos magis-
trados." 

28 de setembro de 1827, t. III, p. ,')2-83. 

N. ôcC. 

Antes da Independencia do Brasil, os legados pios, não cumpridos 
aqui, eram destinados aos hospitais de Lisboa. O projeto de resolução os 
destinava aos hospitais locais ou à criação de casas de expostos. João Iná-
cio da Cunha, visconde de Alcântara, apresentara emenda reduzindo os 
prazos para a constatação do não-cumprimento dos legados. O Pe. Soleda-
cle combate a emenda, não sem a intenção implícita de defender interes-
ses da Igreja, de vez que, com freqüência, esses legados pios eram desti-
nados a seminários, celebração de missas e a outros fins relacionados com 
os cofres eclesiásticos. Apoiado por Lucas Antônio Monteiro de Barros, 
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viscom1e de Congonhas do Campo, o mesmo padre volta logo a insistir em 
sua tese. A emenda foi rejeitada, e a resolução subiu à sanção imperial 
(Anais, III, 84) . 

27/5.5 MARCOS ANTôNIO ~IONTEIRO DE BARROS 

Solicita o adiamento da discussão do projeto, 

"até que haja uma convenção com a Santa Sé a este respeito." 

1 de outubro de 1827, t. III, p. 89.  
N.&C.  

Entrava em terceira discussão a resolução vinda da Câmara sobre o 
julgamento das causas eclesiásticas. A resolução, aprovada em segunda 
discussão, na sessão de 18 de setembro, suprimia a terceira instância cons-
tituída pelo Tribunal da Legacia, considerado um tribunal de uma autmi-
dade estranha aos quadros da magistratura nacional. Antônio Luís Pereira 
da Cunha, marquês de Inhambupe, por razões de consciência, volta a 
protestar contra a medida 'que implicava "cortair um direito que se 
acha reconhecido ter a Santar Sé". É baseado nessa consideração que o 
Pe. Monteiro de Barros solic~ta o adiamento, cujas razões o P.e. Antônio 
Vieira da Soledade logo a seguir explicita: "É certo que a Constituição 
diz que as causas acabem em segunda instância e que esta sejam as rela-
ções; porém a Constituição tem em vista e s6 regula as matérias políticas 
e ni"!o as matérias espirituais; portanto, qualquer argumento que se tire da 
Constituição, para este caso, não tem vigor nenhum. Isto é objeto que 
deve ser tratado com a Sé .Arpostóli:c11.; naquela Corte existe um ministro 
deste Império, incumba-se-lhe este negócio e fique adiado o projeto até 
a conclusão dessa negociação''. O adiamento é aprovado. 

27/56 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta projeto substitutivo à resolução sobre as disposições do 
Concílio Tridentino: De Reformatione Matrimonii: 

"Para facilitar, como convém aos matrimônios, sem arriscar 
todavia a sua validade, segundo as disposições do Concílio Tri-
dentino, Sessão 24, Cap. 1'?, De Reformatione Matrimonii, ficam 
autorizados os párocos de todos os bispa<los do Império a re-
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ceber em matrimônio os noivos que lhe rec1uererem, sem depen-
dência do Juízo dos Casamentos, nos casos seguintes: 

1<:> - De serem, ao menos um deles seu paroquiano e ambos 
naturais do mesmo bispado e da mesma província, fora da qual 
nenhum deles tenha residido mais de seis meses, como declara a 
constituição do arcebispado da Bahia. Liv. 64, § 273. 

29 - Depois de feitas as denunciações canônicas na forma 
da sobredita constituição, se não descobrirem impedimentos. 

39 - De que a averiguação ou informação que a constitui-
ção acima citada recomenda, para a vetificação de idoneidade 
dos noivos, seja feita nestes casos pelos párocos, sem escritura 
nem emolumentos alguns, sob pena de pagarem ao Aljube o 
dobro do que tiverem exigido ou recebido." 

Dá as razões que o movem a apresentar seu projeto: 

"Sou o primeiro que me declaro contra tudo quanto é 
abuso; não desejo porém que, para se evitarem, vamos poster-
gar direitos reconhecidos e inalienáveis e abrir caminho a abu-
sos ainda maiores. Se esta resolução passar da maneira por que 
está redigida, males ainda maiores do que pretendemos reme-
diar se hão de seguir; haverá muitos raptos, poligamias, etc., 
etc.; para evitar as conseqüências funestas de uma facilidade tão 
ampla, como aqui se dá em matéria de tanta ponderação, lem-
brei-me de redigir esta resolução de outro modo, e de tal ma-
neira que, restringindo algum tanto esta facilidade, fique a 
mesma resolução em harmonia cmn as disposições do Concílio 
Tridentino." 

1 de outubro de 1827, t. III, p. 92-93. 
N.&C. 

Tratava-se de uma resolução vinda <la Càmara dos Deputados e lida 
no Senado na sessão de 18 de agosto. A resolução tornava extensiva, a 
todos os bispados <lo Brasil, a disposição <la constituição do arcebispado 
da Bahia, autoriwn<lo "os párocos respectivos a receber à face da Igreja 
os noivos quando lhes requererem, sendo do mesmo bispado e ao menos 
um deles seu paroquiano, e não havendo entre eles impedimento, depois 
ele feitas as denúncias, sem para isso sc~r necessário licença dos bispos ou 
de seus delegados". 
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Na ocasiüo, o Pc. Soledade impugnara a resolução, mas seu discurso 
não fora ouvido pelo taquígrafo (Anais, II, 205) . O visconde de Congo-
nhas do Campo, Lucas Antônio Monteiro de Barros, defendera a resolu-
ção, mostrando os inconvenientes da exigência, ainda vigente em muitos 
bispados, da licença do ordinário para a celebração do matrimônio. É 
contra o visconde que argumenta o Pe. Soledade. O Concílio Tridentino, 
referente ao tema em discussão, dizia no Cânone 12: "Se alguém disser 
que as causas matrimoniais não estão sujeitas aos juízes eclesiásticos, seja 
anátema."' 

27/57 JOSÉ CAETANO FERREIRA DE AGUIAiR 

Rejeita o substitutivo apresentado pelo Pe. Soledade e apóia o texto 
inicial da resolução, com duas emendas aditivas: 

"Proponho os seguintes aditamentos. Depois das palavras -
"lho requerem" - prossiga-se - "sendo do mesmo bispado, e não 
tendo residido fora dele por mais de seis meses". Depois da pa-
lawa - "canônicas" - pr~ssiga-se - "e guardadas as disposições 
da mesma constituição . " 

Baseia-se no motivo de que 
"nem todos os párocos são hábeis a respeito das habilidades para 
se contrair matrimônio''. 

1 de outubro de 1827, t. III, p. 93. 
N.&G 

Logo a seguir, Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambu-
pe, apresenta emenda simplificando as diligências à observância das oons-
tituições do arcebispado da Bahia, devendo ser feitas gratuitamente. A 
resolução foi aprovada com esta emenda e as emendas do Pe. Soledade e 
Aguiar ficaram assim prejudicadas. 

27/58 MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Relembrando o adiamento que solicitara na sessão de 19 de outubro, 
sobre a resolução relativa às causas eclesiásticas, apresenta uma indicação: 

"Requeiro que seja convidado o Governo para que haja de 
obter de Sua Santidade que no Império do Brasil possa ter lugar, 
na parte espiritual, a re~olnção adiada." 

92 



Motiva sua indicação no fato que havia algumas causas eclesiásticas 
que exigiam terceira instância quanto aos efeitos espirituais. 

3 de outubro de 1827, t. III, p. 105. 

N.&C. 

O Pe. Monteiro de Barros aceitava a resolução vinda da Câmara, que 
visava agilizar os processos matrimoniais com maior independência da 
Santa Sé. Entretanto queria que assim se procedesse com autorização da 
mesma Sé Católica. A indicação foi apoiada para entrar na ordem dos 
trabalhos. A resolução implicava a extinção do Tribunal da Legacia, 
extinção que, na sessão de 8 de outubro, o marquês de lnhambupe, An-
tônio Luís Pereira da Cunha, pede que se obtenha com lirgência de Roma 
(Anais, III, 135) . 

27/59 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

[ ... ] "Eu entendo que estas licenças estão acabadas e que per-
demos tempo com uma discussão inútil. Toda a licença supõe 
proibição; essa acabou, havendo a Constituição garantido todo o 
gênero de comércio e indústria, uma v·ez que se não oponha aos 
costumes públicos. Ora, tendo acabado a proibição, é evidente 
que também acabou a necessidade de tais licenças." 

5 de outubro de 1827, t. III, p. 118. 

N. &C. 

Voltava à terceira discussão a Lei das Municipalidades, cujo artigo 99 
estabelece que: 

"As partes devem pagar as licenças que as Càmaras concedem aos 
que vendem em lugares públicos." 

O artigo suscitara debate entre o marquês de Inhambupe, Antônio 
Luís Pereira da Cunha, e o senador Bento Barroso Pereira, debate que o 
Pe. Soledade, em uma segunda intervenção, insiste em encerrar, propondo 
a supressão do artigo, baseando-se no princípio geral de Direito Público: 
"Não deve haver lei que proíba fazer-se o que a Constituição permite". 



27/60 

Contudo, a indicação do senador Barroso de reenviar o artigo à respectiva 
Comissão foi aprovada. 

ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como relator da Comissão de Estatística, explica a razão pela qual 
a mesma Comissão não deu parecer favorável à impressão dos trabalhos 
estatísticos enviados pela Província do Rio Grande do Sul: 

'~[a Comissão] não achou merecimento no plano de estatís-
tica daquela província; que o que veio escrito nela não prestava 
para nada, que era informe o plano em todos os seus artigos; 
por conseguinte, para que se havia de querer publicar uma 
coisa que não podia dar conhecimentos exatos ao povo brasi-
leiro?" 

31 de outubro de 1827, t. III, p. 278. 

N. & C. 

A Comissão aprovara, em sessão anterior, a impressão dos trabalhos 
estatísticos da Província de São Paulo. Em vista disto, José Egídio Alva-
res de Almeida, marquês de Santo Amaro, apresentara indicação propondo 
que se imprimissem também os trabalhos estatísticos sobre o Rio Grande 
do Sul, mesmo sem parecer favorável da Comissão. :i;: contra essa indica-
ção que argumenta o Pe. Soledade. Trava-se uma discussão, na qual 
José Inácio Borges afirma que o Senado não era escravo da Comissão e 
que não era justo que, pelo parecer de apenas um dos membros da 
Comissão, os trabalhos do Rio Grande do Sul não fossem impressos. O 
ataque provoca o revide do Pe. Soledade: se a questão é evitar melindres 
provincianos, "então publique-se um trabalho que há da Província do 
Maranhão, que é um montão de coisas impróprias, que se admirava 
que, sabendo-se estarem há tanto tempo estes mapas na Secretaria, não 
tivesse alguém dos ilustres senadores, que são contra o parecer da Co-
missão, tido o incômodo de os examinar para então falar contra o que 
diz a Comissão". 

Em nova intervenção, propõe que se aumente o número dos mem-
bros da Comissão, sugerindo nominalmente o senador Manuel Ferreira 
da Câmara Bittencourt e Sá, o célebre intendente Câmara. Foi aprovada 
a indicação do marrquês de Santo Amaro (Anais, III, 281). 
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ANTüNIO VIEIHA DA SOLEDADE 27/61 

Apóia a emenda prorrogando de dois para quatro anos o prazo para 
ser considerado morto 

"aquele que, ausentando-se de um lugar, não se sabe notícia 
dele." 

Refere-se, especificamente às ausências por viagens marítimas sujei-
tas a naufrágios. Dá as razões em defesa da emenda: 

"Quisera que se prolongasse mais este prazo de dois anos 
porque é muito possível naufragar a embarc.:ação e escapar a tri-
pulação; eu conviria que dois anos eram bastantes para a nossa 
costa, mas fora dela é muito pouco" [ ... ] "porque uma que vai 
daqui para a China não se sabe da sua navegação às vezes muito 
mais tempo." 

13 de novembro de 1827, t. III, p. 357. 
N. &C. 

Entrava em segunda discussão a resolução sobre a abertura dos tes-
tamentos, cujo artigo único, constante dos Anais (III, 355), fixava o 
prazo de dois anos para a constatação legal da morte do ausente. Fora 
Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, que apresen-
tara a emenda prorrogando o prazo, emenda defendida pelo Pe. Soleda-
de em duas intervenções. Entretanto a emenda foi rejeitada e a resolu-
ção foi aprovada para passar à terceira discussão, à qual se procedeu na 
sessão do dia seguinte. O Pe. Soledade, sempre insistindo na tese da 
necessidade de ampliação dos prazos, faz outra crítica à resolução: "Vejo 
que esta resolução não apresenta cláusula alguma pela qual possam os 
bens ser restituídos ao proprietário, no caso de aparecer. Parece-me que 
a resolução, diminuindo o prazo de dez anos, deveria dar algum meio 
de desempenhar a obrigação de restituir tudo no caso de aparecimento da 
pessoa que se reputava morta". Sua crítica não foi aceita. A resolução 
foi aprovada sem emendas e enviada à sanção imperial (Anais, III, 362). 

27/62 ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Apresenta emenda ao projeto de lei em discussão: 
"Que se ajuntem aos dois negociantes de notória probidade, 

dois oficiais de Fazenda e o juiz da alfilndega para entre todos 
se formarem as pautas mensais." 

14 de novembro de 1827, t. III, p. 366. 
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N. & C. 

Entrava em primeira e segunda discussão o artigo 19 do projeto de 
lei relativo ao quinto dos couros que se cobra na Província do Rio 
Grande do Sul. O artigo dizia: "O imposto do quinto sobre os couros, 
que até agora se tem cobrado em espécie na Província de São Pedro do 
Rio Grande do Sul, pagar-se-á em dinheiro, da publicação desta lei em 
diante, à razão de vinte por cento do seu valor corrente nas praças da 
cidade de Porto Alegre e vila do Rio Grande; para o que haverá, nas 
alf1lntlegas, pauta mensalmente feita por dois negociantes de notória 
probidade, perante o juiz das mesmas alfândegas ou quem suas vezes 
fizer." 

O Pe. Soledade justifica sua emenda: "Vejo que se entrega a dois 
negociantes de conhecida probidade a fatura das pautas, pelas quais 
se devem pagar, em dinheiro os vinte por cento pela avaliação que 
derem daquele gênero. Não há, Sr. presidente, na minha província um 
só negociante que não seja de probidade, mas esta lei determina que 
a Fazenda Pública receba aquilo que for arbitrado pelos próprios com· 
pradores, quisera por faso que houvesse alguma fiscalização pela parte 
desta na fatura daquelas pautas." O Pe. Soledade era senador pelo Rio 
Grande do Sul, e não deixa de ser emocionante a elevada idéia que 
fazia da probidade dos negociantes de sua terra. A discussão da emenda 
ficou para a sessão seguinte, quando o Pe. Soledade volta a defendê-la 
contra a objeção que lhe fizera José Egídio Alvares de Almeida: "No 
ano de 1822, em dois meses, subiram os couros da avaliação de 2.560 a 
4.640, em conseqüência das notícias que daqui recebiam da pronta saída 
<lo gênero. Aqui esta avaliação ~ notória, mas quisera que me dissessem 
que. autoridade tem o juiz para se intrometer na avaliação da pauta 
mensal, e se ele a pode fiscalizar." Contudo a emenda do Pe. Soledade 
foi rejeitada (Anais, III, 368). 

No dia 15 de novembro, encerrava-se a sessão legislativa. 

SESSÃO DE 1828 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE28/1 

Discorda do parágrafo do artigo cm discussão, que. atribui ao Con· 
selho Geral a competência para determinar as obras que se devem fazer: 

"Dar essa atribuiç:ão ao Conselho é dar-lhe uma atribui-
ção executiva e como por uma lei se lhe há de conceder essa 
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atribuição, se a Constituição lhe veda? Não posso portanto 
deixar de requerer a supressão deste parágrafo." 

Apresenta emenda propondo a supressão do mesmo. 

7 de maio de 1828, t. 1, p. 17. 
N. & C. 

Entrava em terceira discussão o projeto de lei vindo da Câmara 
dos Deputados, "extinguindo o exclusivo da navegação entre a vila de 
Santos, Província de São Paulo, e os portos interiores ou cubatões; e a 
taxa que em razão deste exclusivo pagavam os passageiros e os gêneros 
transportados, a título de passagem" (Anais, 1, 15). Depreende-se, do 
debate do assunto, que a navegação de Santos para os portos interiores 
ou cubatões era exclusivamente por conta da Fazenda Nacional. Pelo 
projeto, extinguia-se o monopólio da navegação e se autorizava a Junta 
de Fazenda a cobrar taxas às companhias que se ocupassem da navega-
ção. Entretanto, o visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, apresentara emenda confiando à Câmara do Distrito de Santos 
a administração das taxas recolhidas e a determinação das obras a que 
deveriam ser destinadas. É esta emenda que o Pe. Soledade impugna, 
defendendo logo a seguir sua tese da inconstitucionalidade da emenda em 
nova intervenção dirigida contra o visconde de Congonhas do Campo, 
Lucas Antônio Monteiro de Barros: "Os Conselhos Gerais não podem 
determinar nada, não podem fazer mais do que propor, e nestes termos 
assento que não é infundamentada a minha emenda. 

Deixando passar esta atribuição, não só feríamos a Constituição mas 
íamos também pôr em conflito os presidentes e seus conselhos com estes 
<:orpos populares (apoiado, apoiado) o que muito se deve evitar" (Anais, 
I, 18). 

O parágrafo do artigo 49 foi porém aprovado com ligeira emenda 
redacional (Anais, 1, 20). 

ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 28/2 

Defende a emenda em discussão: 
"Eu penso que este lugar de presidente não pode ser consi-

derado um emprego porque ele não serve só para manter a 
ordem e dirigir os trabalhos do tribunal; tem outras atribuições 



28/3 

corno a de informar ao Governo sobre os magistrados que esti-
verem nas circunstâncias de serem membros do tribunal; sobre 
pessoa idônea para secretário e nomeia quem sirva interinamente 
na sua falta; multa o secretário, bem como os oficiais etc., por-
tanto, isto é verdadeiramente um emprego e voto pela emenda." 

9 de maio de 1828, t. I, p. 35. 
N. &C. 

Entrava em segunda discussão o projeto de lei sobre a criação do 
Tribunal Supremo da Justiça. Ao artigo 29, que regulava a eleição do 
presidente do mesmo tribunal, o visconde de São Leopoldo, José Felicia-
no Fernandes Pinheiro, apresentara emenda: "O imperador elegerá os 
presidentes dentre os membros do mesmo tribunal, pelo tempo de três 
anos". f: esta emenda que o Pe. Soledade ap6ia, baseando-se na tese 
que, tratando-se de um emprego, a nomeação para o mesmo era da 
competência do imperador. A emenda foi aprovada ap6s longo debate 
(Anais, I, 41) . 

ANTÔNIO VIEIRA DA SOL1EDADE 

Ap6ia a emenda ampliando a concessão de revistas de todos os julga· 
dos de modo a compreender nelas também as justiças militares: 

"Também nos processos militares pode haver postergação 
das f6rmulas essenciais, pode haver ofensa da lei etc.; assim esta 
emenda ou alguma semelhante é indispensável. Eu observo que 
o Tribunal de Cassação em França fala não s6 nas causas mili-
tares mas também nas marítimas." 

13 de maio de 1828, t. l, p. 56. 
N. & C. 

Em discussão o artigo 69 40 mesmo projeto de lei, que dizia: 
"As revistas somente serão concedidas nas causas civis e crimes, 

quando se verificar, num dos dois casos, manifesta nulidade ou injustiça 
not6ria nas sentenças proferida~ nas Relações, Juntas de Justiça e Tribu-
nais que julgam em última instância; e se o valor das civis exceder a 
quantia de 1:200$000." A emenda que fora apresentada pelo marquês de 
Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos, com os termos: "as revis-
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tas em todas as causas em última instância" [ ... ] foi aprovada (Anais, 
1, 57). 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Considera :imprecisa a redação do artigo: 

"Não acho bom que este artigo diga somente parte vencida, 
e exclua dessa maneira o procurador e penso que deve ser 
emendado; porém se por aquelas palavras se pode entender 
também o procurador, julgo que pode passar." 

14 de maio de 1828, t. 1, p. 63. 
N. &C. 

Em discussão o artigo 89 do projeto de lei que dizia: "A parte vencida 
que quiser usar do recurso da revista, fará disso manifestação ao escrivão, 
que a reduzirá a termo, assinado pela parte, e duas testemunhas." Para 
corrigir a imprecisão, o marquês de lnhambupe, Antônio Luís Pereira da 
Cunha, apresenta logo emenda: depois da palavra "manifestação", diga-se 
"por si ou por seu bastante procurador [ ... ]". A emenda foi aprovada 
(Anais, 1, 64) . 

28/5 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Discorda da emenda apresentada: 

A Constituição não dá alçada nenhuma ao Governo para 
conhecer dos presidentes de província e desembargadores: dá-a 
ao Supremo Conselho de Justiça: portanto o Governo não pode 
mandar proceder contra eles, não os pode suspender, como se 
diz; [ ... ] a quem ele pode suspender unicamente é aos juízes 
de Direito. Esta emenda afronta ao Poder Judiciário." 

20 de maio de 1828 t. 1, p. 93. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 19 do mesmo projeto de lei, que dizia: "Podem 
[ ... ] as partes ofendidas apresentar as suas queixas contra os presiden-
tes e ministros das Relações aos juízes territoriais, aos quais competirá 
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somente neste caso verificar o fato, c1ue faz o objeto da queixa, inqumr 
sobre ele as testemunhas, que lhes forem apresentadas e facilitar às mes-
mas partes todos os meios que elas exigirem para bem a instruírem." O 
marquês de Santo Amaro, José Egídio Alvares de Almeida, propusera 
emenda autorizando as partes ofendidas a apresentar suas queixas ao G0-
verno que seria incumbido das medidas cabíveis. É esta emenda que o 
Pe. Soledade impugna. Baseados em outros artigos da Constituição, vá-
rios senadores apóiam a emenda, que acaba sendo aprovada, apesar de 
o Pe. Soledade tentar de novo impugná-la (Anais, I, 94). 

ANTONIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Entra numa discussão casuística de interpretação de um texto cons-
titucional: 

"O artigo [da Constituição] diz: "delitos e erros de ofício." 
Para não supormos um pleonasmo, devemos entender que delitos 
são os que estes empregados cometerem como homens particu-
lares e erros de ofícip o que eles fizerem em contravenção da 
lei e abuso do poder legal." 

21 de maio de 1828, t. 1, p. 89. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 2.9 da mesma lei que dizia: 

"'Os juízes (territoriais) eµviarão as referidas queixas aos querelados, 
que a elas responderão dentrp de termo de 15 dias e dirigirão as suas 
respostas ou aos mesmos juízes ou diretamente ao tribunal pelo primeiro 
;correio": Francisco Carneiro de Campos apresentara emenda aditiva: 
"Nos casos de delitos, sem ser em razão do ofício, os mesmos juízes, depois 
da pronúncia, remeterão o processo ao Tribunal de Justiça." A emenda 
acendera o debate reportado à interpretação do artigo 164, II da Consti-
tuição que atribuía ao Supremo Tribunal de Justiça conhecer dos delitos 
e erros de ofício, que cometerem os seus ministros, os das Relações, os 
empregados no C011)0 Diplomático e os presidentes das províncias. 

O debate se prolonga, a ponto de Carneiro de Campos pedir a retirada 
da emenda. O presidente do Senado, bispo capelão-mor, D. José Caetano 
da Silva Coutinho, observa não ser mais possível a retirada sem a anuência 
do plenário. A emenda acabou sendo aprovada (Anais, I, 99). 
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28/7 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Considera escusada a emenda apresentada: 
"porque a lei diz: os procuradores do réu; portanto, podem ser 
dois, três, ou quatro e neles incluírem-se advogados, defensores 
etc." 

22 de maio de 1828, t. 1, p. 106. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 25 da mesma lei, que autorizava a presença na 
primeira conferência do tribunal, "do réu ou seus procuradores". Fran-
cisco Carneiro de Campos, considerando a fórmula imprecisa, apresen-
tara emenda: "procuradores, advogados e defensores" (Anais, 1, 101). 
:F.: esta emenda que o Pe. Soledade impugna por escusada. A emenda, po-
rém, foi aprovada. 

28/8 ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende o texto do artigo, contra a emenda apresentada: 

"Eu entendo [ ... ] e assento que tantos conflitos de jurisdi-
ção de que ela fala, como as questões de competência se refe-
rem às Relações provinciais. Como é que o Supremo Tribunal 
há de decidir tais conflitos, ocorrendo eles entre dois delegados 
do Poder Executivo? Isso não é da sua competência. Pretende-se 
do silêncio da Constituição nestes casos tirar argumentos para 
provar que tal decisão pertence ao Supremo Tribunal. Não pen-
so assim, e estou em que essa decisão pertence ao Governo". 

24 de maio de 1828, t. I, p. 121. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 33 da mesma lei que referia ao Supremo Tri-
bunal de Justiça os casos de conflitos de jurisdição ou questões de com-
petência entre Relações provinciais (Anais, I, 115). O marquês de Inham-
bupe, Antônio Luís Pereira da Cunha, apresentara emenda referindo ao 
mesmo tribunal os casos de conflitos de jurisdição ou competência de 
quaisquer autoridades (Anais, 1, 119). O artigo baseava-se no texto da 
Constituição, artigo 164, V. III, que atribuía ao Supremo Tribunal de 
Justiça "conhecer a decisão sobre os conflitos de jurisdição e competência 
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28/9 

das Relações pro\·inciais." I nterpretanclo esse texto é que o Pe. Soledade 
impugna a emenda, que de fato foi rejeitada após longo debate, durante 
o qual o Pe. Soledade voltara a insistir em sua tese (Anais, I, 127 e 131). 

ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Como membro da Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e 
Civilização dos índios, assina parecer: 

"Que se recomende ao Governo para que de novo exija de 
cada um dos presidentes das províncias, sob a mais estrita res-
ponsabilidade, a remessa anual das tabelas que, ao menos, 
contenham: 19, a latitude e longitude em que é situada a provín-
cia, seus limites e extensão; 29, temperatura e influência de clima, 
sobre os homens e animais, enfermidades habituais e epidemias; 
39, povoação, com distinção de estado, sexo e idade; de nasci-
mentos e óbitos, de cores ou raças, de libertos e de escravos; e 
dos empregados nos grandes ramos do trabalho humano, agri-
cultura, indústria e comércio e no lavor das minas; 49, estado de 
instrução, com o núm~ro das escolas primárias e das maiores ou 
especiais; 59, demonstração da renda e despesa públicas; 69, o 
resumo das exportações e importações com especificações dos 
diferentes artigos." 

18 de junho de 1828, t. II, p. 12. 
N. &:. C. 

O pedido de remessa de material estatístico já fora feito aos presi-
dentes de províncias por circ-ular de 1826. Os resultados coletados foram 
muito precários, alegando os presidentes "dificuldades ponderosas" para 
responder aos quesitos e requ~rendo a colaboração de "oficiais engenhei-
ros" para a tarefa. A Comissão insiste na importância da questão, apre-
sentando esse novo parecer qqe ficou sobre a mesa, para entrar na ordem 
dos trabalhos. O assunto entrou na agenda da sessão de 28 de junho, 
quando o parecer foi aprovado (Anais, II, 66). 

28/10 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Opõe-se à suspensão do parágrafo, porque complementa a lei das 
eleições. Esta obrigava os eleitores a comparecerem às respectivas Câ-
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maras, mas não cominava penas aos omissos. Mantendo-se a obrigação, 
é razoável que se prevejam as penas aos faltosos. 

21 de junho de 1828, t. II, p. 40. 
N.&C. 

Em discussão uma resolução vinda da Câmara dos Deputados re-
gulamentando a lei das eleições de 1824. O intervenção do Pe. Soledade 
refere-se ao parágrafo 69 do artigo 19 da resolução, cuja supressão fora 
proposta por José Inácio Borges. O artigo 69 dizia: "Os membros do 
Corpo Legislativo, que faltarem ao comparecimento anual sem causa que 
os impossibilite, julgada tal pela respectiva Câmara, ficarão privados do 
exercício do emprego que tiverem e inábeis para obterem qualquer outro, 
ou alguma graça, durante a legislatura." Depois de longo debate, apro-
va-se uma emenda do senador Bento Barroso Pereira mantendo a vigência 
da lei de 1824 "até ulterior legislação" (Anais, II, 46). 

28/11 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Ap6ia a supressão do parágrafo em discussão, porque criará incon-
venientes, como 

"o de ser preciso eleger de novo". 

26 de junho de 1828, t. II, p. 53. 
N.&C. 

Em discussão o parágrafo II do mesmo artigo: 
"Nas mesmas listas, em que os eleitores nomearão os deputados, 

nomearão mais tantas pessoas para suplentes quantos couberem à provín-
cia [ ... ] vários deputados apontaram os inconvenientes do método pro-
posto no parágrafo para a eleição dos suplentes. O Pe. Soledade corrobora 
esse ponto de vista, mas com uma argumentação muito confusa. Aprovou-
se a emenda de José Inácio Borges mantendo também sobre esse ponto as 
normas da lei de 1824 (Anais, II, 54). 

28/12 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

"Como é [ ... ] que o Tribunal Supremo pode estar ciente? 
É necessário que se lhe participe, é necessário que ele tenha um 
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meio de saber [ ... ] para, à vista da sentt>nça, verificar a dúvida 
ou obscuridade que a lei tenha. Portanto, me parece que deve-
riam os autos ser remetidos ao Supremo Tribunal e não ao tri-
bunal que pronunciou a sentença; de outra maneira, como pode o 
Tribunal Supremo informar ao Governo da obscuridade da lei e 
pedir interpretação?" 

3 de julho de 1828, t. II, p. 87. 

N.&C. 

Em terceira discussão o artigo 17, da lei sobre o Tribunal Supremo 
de Justiça, que dizia: "Proferida a sentença da revista, serão ex officio, 
remetidos os autos pelo Presidente da República em que ele teve lugar ao 
presidente da relação, junta da justiça ou tribunal, em que se proferiu 
a sentença recorrida". 

O debate se concentrava sobre uma emenda aditiva do senador Fran-
cisco Carneiro de Campos, durante a segunda discussão, na sessão de 20 
de maio (Anais, I, 88), que di~ia: "participe-se a sentença oficialmente 
ao Supremo Tribunal de Justiça'1• :E: esta emenda que o Pe. Soledade de-
fende, num discurso, aliás, basta,nte obscuro. O artigo foi aprovado com 
a emenda (Anais, II, 88) . 

28/13 ANTôNIO V~EIRA DA SOLEDADE 

Apresenta artigo aditivo à lei em discussão: 

"Faça-se menção nesta lei que ficam conservados os orde-
nados vitalícios dos oficiais que servem nestes tribunais, que ago-
ra são abolidos, por decretos, que lhos concedem enquanto o 
Governo lhes não der outro emprego." 

2 de agosto de 1828, t. II, p. 152. 

N.&C. 

Trata-se da lei abolindo os cargos de provedor-mor da Saúde, físico-
mor e cirurgião-mor do Império. É em favor dos funcionários ocupantes 
desses lugares que o Pe. Soledl'j.de propõe seu artigo, que foi logo apro-
vado em terceira discussão. 
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SEGUNDA LEGISLATURA 

( 1830-1833) 

A Segunda Legislatura teve uma primeira sessão ordinária de 3 de 
maio a 3 de setembro de 1830, seguida logo de uma sessão extraordinária 
que se prolongou até 30 de novembro. O Primeiro Reinado entrava em 
crise. Uma segunda sessão extraordinária foi convocada para 7 de abril, 
pela renúncia de D. Pedro I, sessão apenas de quatro dias. A 3 de maio, 
abria-se a segunda sessão ordinária que duraria até 19 de novembro do 
1831. O ano de 1832 começa com uma sessão extraordinária de 10 de 
abril a 3 de maio, quando se inicia a terceira sessão ordinária prolongada 
até 21 de outubro. A quarta e última sessão ordinária da legislatura vai 
de 3 de maio a 6 de outubro de 183.'3. 

~ uma legislatura conturbada pela abdicação de D. Pedro I, a crise 
da Regência trina, e a tensão entre esta e o tutor imperial, José Bonifácio 
de Andrada e Silva. Entretanto os trabalhos senatoriais procedem com 
sua solenidade protocolar, ocupando-se especialmente da reforma consti· 
tucional. O processo dessa reforma se iniciará com o requerimento do 
deputado Miranda Ribeiro a 6 de maio de 1831. Em 8 de outubro, após 
agitada tramitação, iniciou-se a discussão desse projeto. O plano foi envia-
do ao Senado. Este não apoiou todas as reformas propostas pela Câmara. 
De volta à Câmara, esta manteve suas propostas. Impôs-se a reunião con-
junta das duas Câmaras na forma da Constituição, de 17 a 28 de setembro 
de 1832. 

Nestas foi mantida a vitaliciedade do Senado, a unidade da Regência, 
a criação das Assembléias provinciais e foi suprimido o Conselho de Es-
tado. Daí resultou a lei de 12 de outubro de 1832, determinando que os 
eleitores conferissem à legislatura seguinte (a iniciar-se em 1834), pode-
res para as reformas enumeradas na lei de 12 de outubro. 

Como só os deputados foram eleitos para 1834, e não os senadores, 
só a Câmara votou o Ato Adicional, como expressamente diz a lei de 12 
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ele agosto ele 1834. A partkipa(;üo do Senado limitou-se i1 lei preliminar 
de 12 de outubro de 1832, que fixou os artigos a serem reformados. 

Essas reuniões conjuntas não foram devidamente redigidas. Pereira 
Pinto, redator dos Anais, não conseguiu encontrar o Diário da Câmara 
dos Senadores, e apenas alguns discursos foram divulgados. 

Em certo sentido, diz Aurelino Leal, "a resistência do Senado foi 
propícia". "Toda resistência aos exaltados era prudente e importava um 
auxilio à conduta calma dos moderados". "A conduta do Senado foi libe-
ral e conciliadora". 

A discussão foi ardentemente acompanhada pela opinião pública e 
imprensa. Chegava a haver motins em vários pontos por uma ou outra par-
te extremada. 

A demora de um ano para a votaç~w final, já que a Câmara de 1833 
não tinha poderes para a reforma, chegou a gerar a idéia de um golpe 
parlamentar felizmente frustrado ( 19 ). 

Dos senadores, que eram vitalícios, eleitos na Primeira Legislatura, 
continuam a participar dos trabalhos, D. José Caetano da Silva Coutinho, 
já alquebrado, vindo a falecer em +833; os Pes. Francisco dos Santos Pinto, 
Marcos Antônio Monteiro de Barros, José Caetano Ferreira de Aguiar e 
Lourenço Rodrigues de Andrade. p Pe. Antônio Vieira da Soledade, con, 
tra o qual pesava uma grave acusação, afastara-se das sessões desde 1829 
e s6 voltaria a atuar discretamente a partir de 1833. 

Entretanto, ingressavam no Senado dois padres que iam marcar a 
presença do clero na Câmara Alta: o Pe. José Martiniano de Alencar, 
tpela Província do Ceará, em 1832, e o Pe. Diogo Antônio Feij6, pela Pro-
víncia do Rio de Janeiro. Sua eleição, impugnada uma primeira vez, ape-
sar da brilhante defesa do Pe. Alencm·, s6 veio a ser confirmada em mea-
dos de 1833. 

Dentre os padres senadores nesta legislatura, sobressai a figura do 
Pe. Alencar, que intervém nos debates dos grandes problemas em dis-
cussão: o meio circulante, a questão da anistia dos presos políticos, a 
crise da Regência, a tensão entre esta .e o tutor do imperador. Suas in-
tervenções, de hom teor oratório, não poucas vezes influíram nas de: 
d sões. 

Ele intervém nos debates sohre os artigos reform{1veis da Constitui-
ção e na elaboração da reforma constitucional, da c1ual resultaria o Ato 

(19) AURELINO LEAL: História constitucional do Brasil, Rio de Janeiro, 
Imp. Nacional, 1915, p. 168 e 176. 
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Adicional promulgado em 1834. Com notável desassombro e argumenta-
ção pertinente, o Pe. Alencar defende especialmente a descentralização 
administrativa, liberando a Assembléia Geral para se ocupar dos grandes 
problemas nacionais e fortalecendo a autonomia das províncias. Sua luta 
neste terreno valeu-lhe algumas vitórias, mesmo ao preço de ser acusado 
de republicano federalista. Com menos vantagem, lutou também pela su-
pressão da vitaliciedade dos senadores e pela tese de dar à Província do 
Rio de Janeiro um Conselho provincial, como o tinham as outras provín-
cias. Aliás, defendeu também, sem êxito, a estrutura bicameral das As-
sembléias provinciais ( 20 ). 

O Cônego Antônio Vieira da Soledade, já a partir de 1829, nao par-
ticipa das sessões. Sua ausência é notada até à Terceira Legislatura, onde 
consta pesar sobre ele uma queixa de Conselho Geral da Província do 
Rio Grande do Sul, acusando-o de se deixar ficar ali ocupando-se de ativi-
dades paroquiais. Ele fora representante da Província do Rio Grande do 
Sul no Conselho de Procuradores, criação de D. Pedro I para manter uni-
das as províncias na luta contra as Cortes portuguesas. Era maçom. 

O Pe. Feijó, estreando já no final da legislatura, intervém menos nos 
debates, mas o bastante para revelar o seu espírito frio e cmtante, como 
uma lâmina de aço. 

Os demais padres senadores participam em debates sobre temas de 
importância mais local. Todos porém foram distribuídos por diversas co-
missões, onde parecem ter desenvolvido um trabalho assíduo, como se 
pode verificar do número de pareceres por eles apresentados, especial-
mente no setor da Instrução Pública. Digna de nota é a atuação do Pe. 
Francisco dos Santos Pinto, senador pela Província do Espírito Santo, 
cujo parecer pode ter sido decisivo na resolução riue integraria o norte 
fluminense à Província do Rio de Janeiro, desanexando-o da Província 
ào Espírito Santo, à qual até então pertencia. 

D. José Caetano da Silva Coutinho ainda preside ao Senado durante 
algumas sessões. Sua atuação na presidência é discreta, garantindo uma 
seqüência ordenada dos trabalhos, na observância das normas regimentais. 
Nenhuma vez, entretanto, faz-se substituir na presidência, para participar 
diretamente nos debates e defender um ponto de vista pessoal, como fa-
riam com freqüência outros presidentes. 

(20) Mas a Assembléia Geral poderia determinar a existência de uma segunda 
Câmara local. "O Poder Legislativo Geral poderá decretar a organização de uma 
segunda Câmara Legislativa para qualquer província, a pedido da sua Assembléia, 
podendo esta segunda Câmara ter maior duração do que a primeira" <Ato Adicio-
nal, art. 39) . 
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30/1 

SESSÃO DE 1830 

JOSÉ CAETANO FERREIRA DE AGUIAR 

Como membro da Comissão de Instrução Pública, apresenta pare-
ceres: 

"A Comissão de Instrução Pública é de parecer que venham 
impressas ao Senado as Resoluções do Conselho Geral da Pro-
víncia de Minas Gerais, nas quais propõe a criação de escolas 
de primeiras letras para meninas no arraial do Tijuco e na vila 
de Barbacena. - Para meninos nos arraiais do Rio Novo de São 
Caetano, de Matozinhos de São José do Chopotó, da Lagoa San-
ta, de Antônio de Jaquaraçu, de Desemboque de Araxá de Ca-
rambandela, de Alegres e de Buriti. 

A Comissão de Instrução Pública à vista da informação do 
diretor do Curso Jurídico de São Paulo sobre o requerimento 
feito pelos estudantes do mesmo curso acerca das matrículas é 
de parecer que fique o requerimento adiado para quando se dis-
cutirem os estatutos, que se preparam." 

19 de maio de 1830, t. I, p. 114. 
N. & C. 

Os pareceres são lidos na sessão pelo visconde de Caim, José da 
Silva Lisboa, relator da Comissão, da qual fazia parte também o Pe. 
Marcos Antônio Monteiro de l3arros. 

30/2 MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Como membro da Comissão de Instrnção Pública, assina uma re-
solução: 

"A Assembléia Geral Legislativa do Império do Brasil re-
solve: 

Artigo 19 - Ficam aprovadas as duas escolas de ensino 
mútuo, criadas pelo presidente da Província da Paraíba do Nor-
te em Conselho: uma na çidade alta, com ordenado de 400$000 rs. 
anuais; e outra na cidade baixa, denominada Varadouro, com o 
ordenado de 300$000 rs. anuais, e também uma escola de meninas 
para toda a cidade. 
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30/3 

Artigo 2/! - Ficam lamhóm aprovadas as escolas de primei-
ras letras, criadas pelo presidente da Província da Paraíba do 
Noite, em Conselho, na povoação da Praia de Lucena, na povoa-
ção de Cabedelo, na vila do Pilar de Taipu, na povoação dr. 
Mamanguape, na vila Real do Brejo da Areia, na povoação de 
Bananeiras, na Vila da Rainha da Campina Grande, na vila do 
Pombal, na freguesia de Pianes e na vila de Sousa. 

Artigo 39 - Os professores que forem aprovados na forma 
da lei de 15 de outubro de 1827 serão providos e terão o seu or-
denado na conformidade desta lei. Os professores, t1ue na falta 
de outros, que tenham a idoneidade exigida na dita lei, forem 
aprovados na forma das leis anteriores, serão providos interina-
mente com o ordenado de cento e cinqüenta mil-réis, até c1ue 
eles ou outros sejam aprovados nas doutrinas, qne manda ensinar 
a referida lei de 15 de outubro de 1827." 

5 de junho de 1830, t. I, p. 205. 

N. & C. 

As escolas de ensino mútuo, pelo método de Lancaster, estavam na 
moda. Na Câmara dos Deputados foram freqüentes as referências ao 
método (21 ). O Pe. José Caetano Ferreira de Aguiar é outro senador 
eclesiástico que assina a mesma resolução. Na sessão de 30 de junho, o 
projeto foi aprovado para passar à segunda discussão, mas com emendas 
no artigo 39 e supressão do artigo 49 (Ana.is, I, 332). O projeto entra em 
2\1- discussão na sessão de 2 de julho, e passa à última discussão (Anais, 
I, 351). 

MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Lê parecer da Comissão de Instrução Pública, o qual consta de uma 
exposição de motivos e de uma resolução: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: Ait. 19 - Fica 
aprovada a criação de duas cadeiras de primeiras letras na cida-
de do Desterro; uma para o ensino de meninos, com o ordenado 

(21) V. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara. dos Deputa.dos, índice 
de Assuntos, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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aHual clC' 3G0$000rs; ontra para o e11sino de m('ninas, com o or-
denado anual de 260$000rs. 

Artigo 29 - Fica aprovada a cnaçao de uma cadeira de 
primeiras letras para o ensino de meninos na vila da Laguna, 
com o ordenado anual de 260$000. 

Artigo .'39 - Fica aprovada a criação de uma cadeira de pri-
meiras letras para o ensino de meninos na vila de Lajes, com o 
ordenado anual de 260$000. 

Artigo 49 - Fica aprovada a criação de uma cadeira de pri-
meiras letras para o ensino de meninos na vila de São Francisco, 
com o ordenado anual de 260$000. 

Artigo 59 - Na falta de professores com os conhecimentos 
exigidos no parágrafo 69, da Lei de 15 de outubro de 1827, são 
interinamente providos na forma das leis anteriores com ordena-
do de 150$000, até que os mesmos ou outros concorrentes se 
habilitem com os referidos conhecimentos." 

12 de junho de 1830, t. I, p. 251. 

N.&C. 

O parecer é assinado também pelo Pe. José Caetano Ferreira de 
Aguiar. A resolução é aprovada, em primeira discussão, na ,sessão de 22 
de junho (Anais, I, 294). Na se~são de 19 de junho, a resolução é apro-
vada e passa à última discussão (Anais, I, 336) . 

Nossa Senhora do Desterro é hoje Florianópolis. 

30/4 MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS 

Apresenta logo a seguir outro parecer da mesma Comissão, com sua 
exposição de motivos justificando a seguinte resolução: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 

Aitigo I - Haverá na cidade de Oeiras, capital da Provín-
cia do Piauí, uma cadeira de Gramática Latina, com ordenado 
de 400$000 ao professor. 

Aitigo II - Haverá na vila de Campo Maior uma cadeira 
de Gramática Latina com ordenado de 300$000, e outra com o 
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mesmo ordenado na vila ele Parnaíba, ambas na Província elo 
Piauí. 

Artigo III - Haverá na cidade de Oeiras, capital da Pro-
víncia do Piauí, uma escola de primeiras letras, pelo ensino mú-
tuo, para meninos, com ordenado de 400$000 e outra pelo mes-
mo método e com o mesmo ordenado para meninas. 

Artigo IV - Estas duas escolas serão provisoriamente 
ocupadas por mestre e mestra aprovados no método simples de 
ensinar, taxando-lhes o presidente, em Conselho, menor orde-
nado, até que haja quem para elas se habilite na cidade da 
Bahia a ensinar pelo método lancasteriano. 

Artigo V - Haverá uma escola de primeiras letras com o 
ordenado de 250$000, na povoação de Jaicós, da Província do 
Piauí. 

Artigo VI - Haverá uma escola de primeiras letras com o 
ordenado de 100$000 em cada um dos onze lugares seguintes <la 
Província do Piauí; 19, vila de Valença; 29, vila de Jarumenha; 
39, vila de Campo Maior; 49, vila de Paranaguá; 59, vila de 
Parnaíba; 69, vila de Marvão; 79, povoação de São Gonçalo; 
89, dita do Pati; 99, .dita das Barras; 109, dita de Piracuruca; 
119, dita de Piranhas. 

Artigo VI - Os ordenados acima taxados competem unica-
mente a professores habilitados por exames a ensinarem as dou-
trinas prescritas no parágrafo 6, da lei de 15 de outubro de 1827; 
porque os habilitados pelas leis anteriores e interinamente pro-
vidos só vencerão o ordenado de 150$000." 

12 de junho de 1830, t. I, p. 252. 

N.&C. 

O Pe. José Caetano Ferreira de Aguiar é também um dos signatários 
da resolução. Na sessão de 13 de julho, Nicolau Pereira de Campos Ver-
gueiro, quando o projeto entrava em 3'1- discussão, estranha a criação de 
tantas cadeirn.s de latim no Piauí e propõe que, em Campo Maior, em vez 
de latim, se estabeleça uma cadeira de veterinária e economia rural. A 
emenda de Vergueiro não foi aceita, mas o artigo 29 da resolução foi 
rejeitado (Anais, l, 412) . 
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30/5 JOSf~ CAETANO FEHH.ETIL\ DE AGUIAH 

"Pela lei de 3 de novembro de 1822, esta conta pe1tence ao 
foro eclesiástico, nos meses da sua alternativa; existe este foro, 
por isso que a lei para a sua extinção não foi sancionada, nem 
se acha na forma do artigo 65, para ser sancionada; se existe 
este foro, deve-se conservar, como estava, até que haja extin-
ção dele [ ... ] 

Além disto, a Constituiçrw, art. 179, § 29, diz: 
- Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública; 

qual é esta utilidade? Não vejo; portanto, ass,ento que esta lei 
deve ficar adiada, até que haja a extinção dos foros; e então 
poderão aparecer algumas idéias muito boas a este respeito." 

Conclui requerendo adiamento da discussão da lei, até a extinção dos 
foros privilegiados. 

17 de junho de 1830, t. I, p. 274-275. 
N.&C. 

Entrava em sua última di'scussão o projeto de lei atribuindo exclusi-
vamente aos juízes seculares o processamento de todos os testamentos. O 
presidente do Senado, bispo ca.pelão-mor, José Caetano da Silva Coutinho, 
acabara de propor que, como o projeto não recebesse nenhuma emenda, 
a questão fosse dada por discµtida. f: aí que intervém o Pe. Aguiar, re-
portando-se à lei de 3 de novembro de 1822, lei da alternativa, que mais 
propriamente deveria ser chamada lei da alternância. Segundo ela, com 
efeito, as causas testamentárias eram julgadas em meses alternados, pelo 
foro eclesiástico e pelo foro secular. A proposta do Pe. Aguiar é impug-
nada logo a seguir ;r>elo senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o 
que obriga o Pe. Aguiar a voltar a pedir a palavra. 

30/6 JOSÉ CAETANO FERREIRA DE AGUIAR 

"A reforma fez-se e porque se fez é que se deve esperar o 
seu cumprimento. Ela tem de passar pelos limites marcados na 
Constituição; quanto aos incômodos, quem é a causa disto? São as 
provisões da Mesa da Consciência, que por fas e por nefas faziam 
isto; nestas é que está o erro; no mais não deve haver alteração, 
enquanto não houver regra geral. Ora, passando para o secular, 
não há dois juÍ2ies de contas, fica só um e haverá mais anda-
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30/7 

mento? Não sei. Porém, fora da cidade, têm os vigários da Vara 
e os corregedores quando iam em comissão, que não se podem 
demorar em cada lugar mais de 30 dias e não podiam nesses 
dias fazer nada a favor do andamento das contas testamentárias 
e os vigálios da Vara estão efetivamente conhecendo delas nos 
meses de alternativa; eu não acho que haja razão para esta Lei, 
se não serem uns juízes seculares e outros eclesiásticos; mas 
sendo a fonte do poder ou jurisdição a mesma, dirão eles com 
São Paulo - "Qui operatus est Petro in apostolatum aperatur est 
et mihi inter gentes." 

17 de junho de 1830, t. I, p. 274-275. 
N.&C. 

A argumentação do senador Vergueiro se baseara na idéia que, para 
sancionar o projeto em discussão, não se devia esperar pela reforma, mais 
ampla, dos foros privilegiados, como queria o Pe. Aguiar. É a essa reforma 
a que este alude em sua intervenção, que termina com a citação de São 
Paulo, de aplicação muito duvidosa ao tema em discussão. O senador Ver-
gueiro volta a intervir com energia, -levando o Pe. Aguiar a uma tréplica 
insistente: "Observe~se a lei, que já está tirada a dúvida; deixemo-nos de 
provisões, que foram contm a lei; a lei existe, execute-se; do que se tem 
abusado é do que se tem acarretado para aquele foro, excetue-se a lei em 
toda a sua extensão; ·e já não há esse conflito." O adiamento foi rejeitado 
e a lei subiu à sanção imperial (Anais, I, 275). 

MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS 

Como relator da Comissão de Instrução Pública, assina, com os outros 
membros da mesma Camisão, um parecer sob forma de resolução, a res-
peito de requerimento da Província de Santa Catarina. 

"A Assembléia Geral Legislativa do Império do Brasil re-
solv:e: 

Artigo 19 - Fica aprovada a escola de primeiras letras 
criada na Freguesia de São José com o ordenado anual de du-
zentos e oitenta mil-réis e outra com o mesmo ordenado para a 
freguesia de São Miguel, criadas na forma da lei de 15 de outu-
bro de 1827. 

Artigo 29 - Ficam também aprovadas as escolas de primei-
ras letras criadas da mesma forma para as freguesias da Ensea-

113 



da do Brito, Sll11t'Ana, Hibcirão, La;.;oa, Snnto Antônio e Cap<'-
las Curadas de Garopas, cada urna destas com o ordenado anual 
de duzentos e cinqüenta mil-réis. 

Artigo 3<? - Os ordenados acima taxados competem uni-
camente a professores habilitados por exames e ensinarem as 
doutrinas prescritas no parágrafo 60 da lei de 15 de outubro de 
1827, porque os habilitados pelas leis anteriores e interinamente 
providos, s6 vencerão o ordenado de cento e cinqüenta mil-réis." 

3 de junho de 1830, t. I, p . 355 . 
N.&C. 

Assina também a resolução, que foi a imprimir, o Pe. José Caetano 
Ferreira de Aguiar. Logo a seguir, a mesma Comissão solicita informações 
sobre a criação, na Província do Rio Grande do Norte, de escolas de Latim 
e de primeiras letras. Na sessão de 7 de julho, o Pe. Ferreira de Agumr 
apresentará parecer, assinado também pelos demais membros da Comis-
são, aprovando, com algumas emendas, a criação de diversas escolas de 
primt-iras letras na Província da Paraíba do Norte. 

Não deixa de ser relevante, 'para a história da instrução no Brasil, a 
freqüência de tantos projetos, die diversas províncias, promovendo a ins-
trução primária. Na sessão de ~~7 de julho (Anais, II, 36), foi rejeitado 
em terceira discussão o parecer da mesma Comissão, relativo ao requeri-
mento dos estudantes do Curso Jurídico de São Paulo, pedindo algum aba-
timento nas matrículas que pagam". O assunto entrava em primeira dis-
cussão, na sessão de 14 de julho (Anais, I, 413). Infelizmente não cons-
ta dos Anais o teor do parecer . 

O Ato Adicional ( art. n9 2) passou à jurisdição das Assembléias pro-
vinciais a legislação acerca da "Instrução Pública e estabelecimentos pró-
prios a promovê-la", salvo os estabelecimentos de ensino superior existen-
tes ou criados por lei legal. 

30/8 MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Corno relator da Comissão de Instrução Pública apresenta parecer, 
em forma de resolução: 

"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 
Artigo 1 Q - Haverá urna cadeira de gramática latina com 

o ordenado de trezentos e cinqüenta mil-réis na cidade do Na-
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tal, capital da Província do Rio Grande do Norte, e outra dita 
com o ordenado de trezentos mil-réis, na vila da Princesa, da 
sobredita província. 

Artigo 29 - Subsistirá a escola de primeiras letras pelo en-
sino mútuo, já estabelecida na cidade do Natal e haverá mais 
uma pelo referido método na Ribeira, ambas com o ordenado 
de trezentos mil-réis. 

Artigo 39 - Haverá três cadeiras de escola de meninas na 
cidade do Natal, com o ordenado de duzentos e cinqüenta mil-
réis. 

Artigo 49 - Haverá na povoação de Goianinha uma escola 
de primeiras letras, outra no Papari e outra na vila da Princesa, 
cada uma das trt'ls com o ordenado de duzentos e cinqüenta 
mil-réis. 

Artigo 59 - Haverá escolas de primeiras letras na povoação 
de São Gonçalo, na vila de Extremos, na povoação dos Toiros, 
na vila do Príncipe, na povoação do Acari, na povoação do Mos-
soró, na povoação de Guamaré e na povoação da Serra do Mar-
tins; cada uma destas oito cadeiras com o ordenado de duzen-
tos mil-réis. 

Artigo 69 - Os ordenados acima taxados compete unica-
mente a professores habilitados por exame a ensinarem as dou-
trinas prescritas no parágrafo 6, da lei 25 de outubro de 1827, 
porque os habilitados pelas leis anteriores interinamente provi-
dos só vencerão o ordenado de cento e cinqüenta mil-réis." 

7 de agosto de 1830, t. II, p. 107-108. 

N.&C. 

A resolução, mandada imprimir para entrar na ordem do dia, é assi-
nada também pelo Pe. José Caetano Ferreira de Aguiar. A resolução, com 
emenda de José Inácio Borges, é aprovada na sessão de 31 de agosto, 
para passar à segunda discussão (Anais, II, 242). 

Vila Nova da Princesa, RN, chama-se hoje Açu. 
Vila do Príncipe é hoje Caicó. 
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30/9 MAHCOS ANTONlO MONTEIRO DE BARROS 

Como relator da Comissão de Negócios Eclesiásticos, apresenta reso-
lução relativa à proposta do Conselho Geral da Província do Piauí, depois 
de breve exposição de motivos: 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 
Artigo 19 - Para a edificação dos cemitérios em todas as 

freguesias do Piauí, ficam aplicadas, além das sobras do ren-
dimento das fábricas das igrejas respectivas e suas capelas fi-
liais, os rendimentos da Capela de São João do Piauí, incluindo 
a quantia de 2:235$850, dos mesmos rendimentos existentes no 
cofre da Fazenda Pública daquela província, principiando-se 
pelo cemitério da capital. 

Artigo 29 - Os sobreditos cemitérios serão edificados fora 
dos recintos das igrejas, nos lugares onde convier, na forma da 
lei e além do terreno em quadro, que será cercado de muro, te-
rão mais uma pequena casa de oração." 

28 de agosto de 1830, t. II, p. 228. 
N.&C. 

A resolução, mandada impri;mir para entrar na ovdem do dia, é assi-
nada pelo Pe. José Caetano Ferreira de Aguiar. A resolução é aprovada 
na sessão de 31 de agosto, para. passar à segunda discussão (Anais, II, 
242). 

SESSÃO DE 1831 

31/1 FRANCISCO OOS SANTOS PINTO 

Como membro <la Comissão de Polícia do Senado, pede orientação 

"a respeito da amiação desta Casa para o dia e hora da abertura 
da Sessão. Duvidando regular-me pelo que se fazia em ocasiões 
semelhantes, visto ser a Regência e não o imperador, que há de 
abrir a Sessão." 

28 de abril de 1831, t. I, p. 29. 
N.&C. 

A Comissão de Polícia era a encarregada da manutenção da ordem e 
da observância do protocolo. A nação estava abalada com a recente abdi-
cação de Pedro I, sob o comando de uma Regência provisória e de um 
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novo Ministério enfrentando ~ravcs problemas nacionais. A decisão do 
Senado foi evasiva: "que se praticasse o que era costume fazer-se em se-
melhantes ocasiões; e quanto ao tratamento que a deputação deveria dar 
à Regência provisória, que não houvesse votação sobre tal objeto. 

Venceu-se mais, que no ato da Sessão Imperial o trono estivesse des-
coberto." 

O Pe. Pinto numa surpreendente ingenuidade, de quem parecia alie-
nado da conturbação do país, retoma a palavra para pedir deliberação 
sobre a exigência do porteiro do Senado de aumento de salário, porque 
contratara um preto para ajudá-lo na limpeza da casa. O senador Bento 
Barroso Pereira corta a questão: "não é matéria para se tratar agora." E 
assim se fez. 

31/2 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"[ ... ] o Senado determinou que a Comissão de Constituição in-
terpusesse o seu parecer a respeito dos senadores que não com-
parecem ou seja por doentes ou por qualquer outro motivo. Ro-
go, pois, a V. Ex~ que haja de convidar a Comissão para que dê 
o seu parecer." 

4 de maio de 1831, t. I, p. 32. 
N.&C. 

O senador João Antônio Rodrigues de Carvalho sente-se atingido pela 
intervenção do Pe. Pinto e declara com veemência que s6 faltara às ses-
sões por enfermidade comprovada. A declaração leva o Pe. Pinto a ex-
plicar-se em nova intervenção: "};: sobre os que não têm vindo há uns pou-
cos de anos, que eu falei, assim como acontece com os Srs. visconde da 
Pedra Branca, visconde de São Leopoldo, Estêvão José Carneiro da Cunha, 
etc." Decide-se remeter a questão à Comissão de Constituição. 

O visconde de São Leopoldo justifica-se em suas Memórias com os 
encargos que lhe haviam cabido no Conselho de Ministros e no Conselho 
de Estado. Achava-se no Rio Grande do Sul quando soube que sua ausên-
cia era objeto de crítica: "Havendo eu deixado de comparecer às sessões 
do Senado nos anos de 1829 e 1830, e sendo ali reclamada a minha presen-
ça, bem como a de outros membros ausentes, resolvi-me a seguir para o 
Rio, a fim de cumprir um dever do qual ainda não me achava dipensa-
do." Chegou ao Rio a 4 de maio de 1831. 

Antônio Carlos era um dos candidatos à Regência (Memórias - Revis-
ta do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - t. 38, 2<!-, p. 2). 
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31/5 

N. & C. 

Entrava em última discussão a resolução criando uma cadeira de 
gramática latina e várias escolas de primeiras letras, na Província do Rio 
Grande do Norte. Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, 
pedira adiamento da matéria: tratando-se de uma província pobre, os 
custos do cumprimento da resolução recairiam sobre o Tesouro Público. 
O adiamento foi rejeitado e o projeto aprovado. 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"Parece-me uma sobrecarga ao ministro do Império, a ins-
peção geral dos Correios e por isso julgava melhor, que esta 
incumbência se repartisse também pelo ministro da Marinha, 
ficando este com os Correios do mar, e aquele com os de terra." 

7 de maio de 1831, t. I, p. 66. 

N. &C. 

Entrava em discussão o projeto de resolução de 5 de março de 1829 
sobre o regulamento dos Correios cujo artigo 19 atribuía ao ministro 
do Império o encargo da inspeção dos mesmos Correios. O artigo foi 
aprovado. 

31/6 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Como membro da Comissão de Polícia encarregada da manutenção 
do edifício do Senado, tivera despesas para 

"fazer a arrumação desta Casa nos dias da abertura e encerra-
mento da Assembléia Geral; da despesa feita com isto, dirigi a 
conta ao ministro do Império; mas tem decorrido tanto tempo, 
sem que fossem passadas ordens ao Tesouro para se efetuar este 
pagamento a que eu estou comprometido com os homens com 
11uem ajustei com autorização do Senado" [ ... ] 

Pede que seja enviado um ofício à Secretaria do Império para que 
"expeça as precisas ordens". 

11 de maio de 1831, t. 1, p. 88. 
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31/7 

N.&C. 

O secretário do Senado acabara de ler ofício do secretário da Câ-
mara dos Deputados relativo ao decreto que "declara nulas, em juízo e 
fora dele, todas as alienações e contratos onerosos, feitos por ordens 
regulares, sobre os bens do seu patrimônio, sem prévia licença do Go-
verno". É exatamente no momento em que se levanta assunto de tanto 
interesse para a Igreja, que o Pe. Pinto pede a palavra. Tudo levava a 
crer que interviria para debater a matéria. Mas sua preocupação estava 
absorvida pelas miúdas questões das suas despesas. O senador Luís 
Joaquim Duque-Estrada Furtado de Mendonça explica a tramitação de tais 
assuntos. O Pe. Pinto volta a intervir para explicar o encaminhamento 
que dera ao assunto. Nem o seu pedido nem sua explicação são levados 
em consideração. 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"Eu tinha me lembrado de fazer a mesma indicação; porém 
consistia em se pedirem informações ao Governo, porque sobre 
estas informações podia recair a pena da lei." 

14 de maio de 1831, t. I, p. 119. 
N. &C. 

O marquês de Valença, ~stêvão Ribeiro de Resende, apresentara 
um requerimento enérgico, contra o marquês de Aracati, João Carlos 
Augusto de Oeynhausen, senador pelo Ceará, o qual "se ausentou para 
fora do Império sem licença dEr Câmara e do Governo, cuja circunstância 
bem prova que abandonou qs empregos que tinha na qualidade de 
cidadão brasileiro; requeiro que se indique ao Governo, que se expeçam 
as ordens, para se proceder à eleição do novo senador pela província 
respectiva, que julgo ser a do Ceará. 

Requeiro igualmente que a Comissão, a quem for remetido este 
requerimento junte outro de µm Sr. senador para propor providências 
sobre alguns senadores, que, ou nunca vieram tomar assento nesta Câmara 
ou se têm deixado ficar nas suas províncias por algumas sessões, apre-
sente com urgência o mesmo parecer." É este requerimento que o Pe. Pinto 
ap6ia. Aliás fora no mesmo sentido que se pronunciara na sessão de 4 
de maio. É aprovada a emenda do conde de Lajes, João Vieira de Car-
valho, enviando o requerimento à Comissão de Constituição, apesar de, 
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em nova intervenção, o Pe. Pinto propor que se pedissem antes informa-
ções ao Governo. O Pe. Pinto volta a insistir em sua tese, qualificando 
de fuga a atitude do marquês de Aracati, e apresenta novo requerimento: 
"que se peçam informações ao Governo, de quais são os senadores que 
se têm retirado na presente sessão para fora do Império sem licença". A 
ausência do marquês será objeto de longas discussões na sessão de 16 
de maio, na qual porém o Pe. Pinto não intervém mais. 

João Carlos Guilherme Oeynhausen (aparece às vezes nos decretos 
também Oeynhausen-Gravenburg), mas ele só assina Oeynhausen, era 
filho de Karl August von Oeynhausen, conde de Oeynhausen, alemão, 
chegado em Portugal em 1776, convertido ao catolicismo, nomeado minis-
tro de Portugal na Áustria e casado com a 4ii. marquesa de Alorna, escri-
tora e poetisa portuguesa famosa. João Carlos é filho natural do conde, 
nascido antes do seu casamento com a marquesa. Esta educou-o como 
se fora seu filho. Ela passara toda a infância e adolescência presa num 
convento por ordem de Pombal, por ser neta materna dos marqueses de 
Távora. Com o falecimento do irmão, herdou o título de Alorna por 
direito próprio. Seu filho legítimo herdou-lhe o título. 

João Carlos, militar de carreira, foi marquês de Aracati por D. Pedro 
I, título brasileiro. Era fidelíssimo ao imperador. Governou o Ceará, 
Mato Grosso e São Paulo, sempre elogiado pelos habitantes. Foi o presi-
dente da Junta de São Paulo em 1821, de que foi vice-presidente José 
Bonifácio. Acusado por este de reacionário e antibrasileiro. Mas não 
se conhece um só documento em que ele traia seus sentimentos de fide-
lidade ao Brasil ( 22). 

Foi ministro de Negócios Estrangeiros de 1827 a 1829. Sua fideli-
dade a D. Pedro I fê-lo abandonar o Brasil em 1831, renunciando à 
cadeira no Senado e passando necessidades em Portugal. Foi aproveitado 
por D. Maria II de Porh1gal que o nomeou governador de Moçambique 
em 1838. Aí faleceu, solteiro e sem fortuna, empenhado numa luta árdua 
contra os negreiros. Com a morte da marquesa de Alorna administrou 
algum tempo os bens da família. 

Não é verdade que se tenha retirado do Rio de Janeiro sem des-
pedir-se. Ao contrário, fez publicar um opúsculo em que justifica a sua 
partida em companhia de seu chefe: "O marquês de Aracati ao público. 
Os sucessos que na memorável noite de 6 de abril fixaram os destinos 

(22) O elogio documentado de Aracati como administrador encontra-se na 
ll!em.õria de e. H. Oberacker Jr., "A Província de São Paulo de 1819 e 1823 e o 
movimento autonomista no Brasil.'' - Anais do Congresso de História da Inde-
pendência do Brasil - vol. II, Rio, I.H.G.B., 1975, p. 14. 
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do Brasil, também fixaram o meu. A consciência vai limpa de remorsos 
e o coração leva indelevelmente gravados caracteres do juramento que 
prestei à Constituição e ao imperador, hoje o Sr. Pedro II. O meu derra-
deiro voto, no voluntário exílio, será pelo Brasil; pelo Brasil com que 
me identifiquei, desde que, em 1803, toquei suas afortunadas praias; 
pelo Brasil que eu preferia ao país que me viu nascer. Aqueles que me 
conheceram antes e depois dessa época, que de uma fez duas nações, 
digam se houve quem mais sinceramente desejasse a prosperidade do 
Brasil. Eles o disseram, e essa convicção manifestada pelos eleitores de 
três províncias na primeira organização do Senado, ( 23 ), será para mim, 
uma constante lembrança de glória e gratidão. Brasileiros, que entendeis 
melhor e prezais, mais que ninguém, a linguagem do brio, sede justos; 
não vos equivoqueis no conceito que vos merece vosso concidadão. Mar-
qu~ de Aracati. Rio, 1831". 

Baseado nisso, em 19 de maio, o Senado declarou vaga a cadeira 
de Aracati, substituído pelo Pe. Alencar ( 24 ). 

31/8 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 
1 

Vota contra a emenda proposta: 

"Eu acho aqui uma grande desigualdade; porque os que 
continuam a trabalhar não ficam gozando destas honras, que 
entretanto se concedellli a quem vai descansar para sua casa." 

17 de maio de 1831, t. I, p. 149. 
N. & C. 

Tratava-se da proposta do Çoverno sobre a organização do Tesouro 
Nacional. A emenda, da qual discorda o Pe. Pinto, fora apresentada 
pelo visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha: "que os conselheiros 
da Fazenda, que não forem empregados, segundo esta lei, fiquem gozando 
das honras, tratamento e prerrogativas, que aos desembargadores do Paço 

(23) Aracati figurou em três listas triplices. 
(24) Sobre Aracati há abundap.te bibliografia. 
O melhor resumo biográfico é o de Hl!:LIO VIANA na Revista ão Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 270 0966), p. l.93. Ver ainda JOS!!: CAPELA: 
Escravatura, Porto, 1974; ESfiVAO BOURROUL e A. DE TOLEDO PISA, na Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, São Paulo, vol. VII; EUS!!:BIO 
DE SOUSA, Revista do Instituto do Ceará, n. 36, 448; visconde de TAUNAY, 
Revista ão Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, v. 19 e CARLOS HENRI-
QUE OBERACKER JR., memória supracitada. 
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31/9 

e da Mesa da Consciência e Ordens foram concedidas pela lei de 22 
de setembro de 1828." 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"A justiça do projeto é conhecida, além de que, há duas 
terças partes para a Fazenda Pública, não é justo que nas pro-
víncias se trabalhe para se comer no Rio de Janeiro em sossego." 

19 de maio de 1831, t. I, p. 176. 
N. &C. 

Em discussão a resolução n9 15, de 1830, sobre os emolumentos das 
Juntas da Fazenda das províncias marítimas. O projeto foi aprovado 
para passar à última discussão. 

31/10 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"Enquanto à cera para o clero ela é necessária, mas eu 
quero suprimir o aluguel das tochas; isto é dar lugar a muita 
rapina à Fazenda Pública." 

Envia assim emenda suprimindo o aluguel. 

19 de maio de 1831, t. I, p. 178. 
N. & C. 

Estava em discussão o projeto elaborado pela Comissão de Legis-
lação, sobre as festividades dos padroeiros de cidades e vilas. O projeto 
previa: "A Assembléia Geral Legislativa resolve: 

Artigo 19 - As Câmaras Municipais não são obrigadas a assistir às 
festividades e a acompanhar as procissões, que as leis anteriores à de 
19 de outubro de 1818 marcavam. 

Artigo 29 - São consideradas despesas municipais: 
19 - As que se fizerem com a compra das velas para se distribuírem 

pelo clero secular e regular nas festividades do padroeiro das respectivas 
cidades ou vilas e na procissão do Corpo de Deus e com o aluguel das 
que se distribuem pelos cidadãos. 

29 - Com os médicos e cirurgiões de partido. 
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,30 - Com luzes e água para os presos e ordenado aos carcereiros 
das cadeias a cargo das Câmaras, não tendo eles outros vencimentos". 

O artigo IQ foi aprovado e entrava em discussão o artigo 2Q li. quase 
inacreditável para n6s que os solenes senadores do Império se ocupassem 
de tais assuntos! O Pe. Pinto explica sua emenda em nova intervenção, 
dizendo que a rapina consistia no fato que muitas tochas não eram res-
tituídas (Anais, I, 179). Argüido por vários senadores, o Pe. Pinto volta 
a defender sua emenda por duas vezes: "Eu tenho visto que todas as 
confrarias levam tochas e não há nenhuma que as deixe de levar. Eu 
acompanhei a procissão de São Sebastião; levei uma vela de minha casa. 
Não patrocino a causa dos padres; patrocino a da Municipalidade, que 
não tem rendas suficientes, pugno pela causa pública" [ ... ] Se eu não 
ouvisse queixar os procuradores das Câmaras, não falava; gastava-se a 
cera no Rio de Janeiro com os que carregavam o andor de São Sebastião 
desde a capela até o canto da rua da Cadeia e assim com os que carre-
gam até a igreja. É fundado no princípio que aqui se adotou; e foi 
com efeito sancionado, que se não dê brandão a ninguém, que eu me 
opus a que se dessem tochas". 

31/11 D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

O pr6prio presidente intervém na mesma discussão: 

"A procisão há de fazer-se, e todo povo há de prestar a esta 
solenidade. Eu fui à procissão de São Sebastião, para a qual 
se não dava cera este ano; e há muitos anos que não via tanto 
concurso e edificação. A procissão do Corpo de Deus há de 
também fazer-se, seja à custa de quem for; mas parece mal que 
se diga por quem é feita, se não for em virtude de uma lei." 

19 de maio de 1831, t. I, p. 180. 
N.&C. 

O projeto foi à votação e s6 foi aprovado o seu artigo 1Q (Anais, I, 
180). 

31/12 JOSÉ C~ETANO FERREIRA DE AGUIAR 

"Eu posso assegurar ao Senado que no distrito da Nativida-
de há uma populaç&o considerável e tão considerável que se 
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criou ali uma nova comarca, desmembrando-se da de Goi<b; e a 
Natividade é a cabeça desta nova comarca; a distância à capital 
é muito considerável e grande detrimento haveria para os estu-
dantes que quisessem ali ir aprender gramática latina." 

25 de maio de 1831, t. 1, p. 212-213. 
N.&C. 

Entrava em discussão uma resolução do Conselho Geral da Provín-
cia de Goiás, propondo a criação de uma cadeira de gramática latina no 
arraial da Natividade, da mesma província. O Pe. Aguiar apóia a reso-
lução, e volta a defendê-la, em nova intervenção, logo a seguir, calculan-
do a distância entre o arraial e a capital da província em 100 léguas, e 
insistindo na necessidade de autorizar o Conselho Geral da província a 
fazer estatutos particulares para esse arraial porque, "à vista de tal dis-
tância não pode o presidente ter fiscalização alguma sobre a aula, senão 
por meio de uma escrituração que não deixe nada que desejar; porque não 
pode estar a fazer perguntas ao professor, e ter as respostas, como o pode 
fazer a pequena distância; é necessário que o presidente esteja perfeita-
mente ao fato do andamento de todos os ramos da administração de sua 
província para poder informar ao Governo e à Assembléia de tudo quanto 
ali se passa". O projeto foi aprovado e subiu à sanção imperial. Não deixa 
de causar espanto hoje o fato de que, há 150 anos, num humilde arraial 
situado a 600 quilômetros de distância da cidade de Goiás, se ensinasse 
gramática latina! 

O Pe. Aguiar era natural do Rio de Janeiro, mas fora durante algum 
tempo vigário geral em Goiás. Daí a segurança com que dá suas infor-
mações. 

31/13 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"Muitas coisas se perdem na Província de Santa Catarina 
por falta de uma boa comunicação pelo interior com a Província 
de São Pedro do Rio Grande do Sul, sendo necessário recorrer 
para esse fim à Vila da Laguna, donde resulta não só o incon-
veniente da distância, porém o de muitas outras dificuldades. 
O Conselho resolvendo organizar as colônias com gente da pro-
víncia, teve em vista aproveitar muitos homens desempregados, 
que há na ilha e diminuir o número de seus habitantes, que dP 
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certo é crescido, calculando a sua extensão, que não exceda a 
dez léguas. O Conselho, adotando esta medida, satisfez o voto 
da província e portanto nós devemos autorizá-la." 

"Entretanto, julgo que .l projeto deve voltar à Comissão para 
rever a possibilidade de reduzir a despesa dos 40 contos de réis 
prevista no mesmo." 

30 de maio de 1831, t. I, p. 245. 
N.&C. 

Entrava em primeira discussão o parecer da Comissão de Fazenda 
e Estatística sobre a proposta do Conselho Geral da Província de Santa 
Catarina, "para que se estabeleçam duas colônias na estrada projetada 
entre o termo da cidade do Desterro e o da vila de Lajes". O Pe. Rodri-
gues de Andrade era senador por Santa Catarina". 

31/14 MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS 

Apresenta parecer da Comissão de Instrução Pública em resposta ao 
ofício do diretor do Curso Juríqico de Olinda: 

"Os estudantes brasileiros que regressal.'am da universidade 
de Coimbra até a publicação da referida lei, devem fazer exame 
nas matérias que na dita universidade aprenderam, em virtude 
dos seus estatutos e qµe assim se diga ao Governo." 

7 de junho de 1831, t. I, p. 305. 
N.&C. 

O parecer se reportava à lei de 26 de agosto de 1830 regulando a ma-
téria. O parecer é assinado também pelos Pes. Rodrigues de Andrade e 
Ferreira de Aguiar. 

31/15 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Nota uma falha no parecer em discussão: 
"Nas províncias os Conselhos Gerais hão de impor a multa de 
que fala a resolução, mas não vejo aqui quem o faça na Corte, 
onde não há esses Conselhos Gerais." 

11 de junho de 1831, t. I, p. 349. 
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N.&C. 

Estava em discussão o parecer da Comissão de Legislação, que previa 
multa para as Câmaras Municipais que não apresentassem, no prazo de-
vido, suas contas aos Conselhos Gerais. Entretanto, no município neutro 
da Corte não existia o Conselho Geral, cuja função era assumida pela 
própria Assembléia Geral. O senador Manuel Caetano de Almeida e Al-
buquerque, membro da Comissão, pondera que o Pe. Pinto apresente emen-
da a respeito. O padre replica com modéstia esperando que algum sena-
dor aproveite s'ua idéia. O parecer passa à segunda discussão, quando po-
deria ser apresentada a emenda. 

31/16 MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Ap6ia as propostas do Conselho Geral da Província de Minas Gerais 
sobre a criação de escolas de primeiras letras: 

"Este arraial de São Caetano tem muita população, está um 
pouco distante da cidade de Mariana, tem um termo de quatro 
léguas e por isso é muito próprio para nele se estabelecer a es-
cola, que pede o Conselho da Província." 

14 de junho de 1831, t. 1, p. 352. 
N.&C. 

O Pe. Monteiro de Barros era senador por Minas Gerais. O projeto 
foi aprovado. 

31/17 D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

"O que posso afirmar a esse respeito é que o oficial que 
comanda me participou que o Governo a tinha mandado pôr à 
minha disposição." 

17 de junho de 1831, t. 1, p. 387-389. 
N. &C. 

Estava reunida a Assembléia Geral Legislativa, para a eleição dos 
"membros que hão de formar a Regência permanente para reger o Im-
pério durante a menoridade do imperador, Sr. D. Pedro II". A Regência 
provisória enviara tropa para estacionar no campo nas imediações do 
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Senado. O deputado Ernesto Ferreira França, imediatamente no início 
da sessão, pede a palavra e interpela o presidente da Assembléia sobre 
o sentido da presença da tropa ali. A intervenção de D. José Caetano é 
a resposta a essa interpelação, explica melhor sua convicção em suces-
sivas réplicas do mesmo deputado: a presença da tropa "é um ato de 
puro obséquio prestado à Assembléia Geral, e já praticado em algumas 
outras ocasiões de reunião das Câmaras". O deputado Pedro de Araújo 
Lima, depois de longo debate, pede seja posta em votação a questão de 
saber se a Assembléia devia ou não exigir que a tropa se retirasse. Resol-
veu-se que a tropa não se retirasse (Anais, I, 389). 

31/18 D. JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

"A ordenação do dia é a eleição dos membros que hão de 
formar a Regência permanente para reger o Império durante a 
menoridade do imperador, Sr. D. Pedro II. O Regimento do 
Senado proibiu-me votar nas discussões; mas neste ato parece-me 
que não devo ser privado de prestar o meu voto" (Apoiados 
geralmente ) . 

17 de junho de 1831, t. 1, p. 389. 
N.&C. 

Na apuração dos votos, obtiveram ma1ona absoluta o brigadeiro 
Francisco de Lima e Silva e o deputado José da Costa Carvalho. O 
terceiro membro da Regência, João Bráulio Muniz, s6 obteve a maioria 
necessária no terceiro escrutínio. 

SESSÃO DE 1832 

32/1 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Faz sua estréia no Senaqo: 

'Bem desculpáve1 seria o meu silêncio, ainda por muito tem-
po, nesta Casa, na presença de varões tão respeitáveis, cujas 
cãs, vastos conhecimentos, consumada prudência e reconhecida 
experiência dos negócios públicos, devem naturalmente acobardar 
ânimos desassombraqos, quanto mais o meu bastantemente aca-
nhado." 
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Ousa contudo pedir a palavra, para juslificar o projeto <1ue pretende 
oferecer à deliberação da Casa: 

"É inegável qu;.! as províncias clamam, e com razão, por mais 
algumas latitudes nas atribuições dos Conselhos Gerais, a fim 
de saírem do rigoroso estado de dependência em que se acham, 
por não poderem ver executada a menor das suas resoluções sem 
a prévia aprovação da capital do Império e que nada se parece 
com a garantia outorgada no artigo 71 da nossa Constituição. 
Acresce que as resoluções dos Conselhos Gerais se acham amon-
toadas na Câmara dos Deputados e a Assembléia Geral mal po-
derá tratar dos grandes negócios vi.tais e gerais da nação, que 
mais que nunca se fazem indispensáveis na crise atual para a 
conservação da existência política da nossa sociedade. Consintamos 
pois que as províncias tenham dentro em si o remédio ao menos 
para as suas mais urgentes necessidades." [ ... ] 

"Considero, também, Sr. presidente, ser injusto e sem motivo 
que, rendo os membros do Corpo Legislativo um subsídio pe-
cuniário, o não tenham os conselheiros de província, pois não 
sofrem mais incômodos muitos membros do Corpo Legislativo 
vindo à capital do Império, do que muitos conselheiros das pro-
víncias indo do interior delas para as suas respectivas capitais." 

Apresenta depois o seu projeto: 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 

Artigo 19 - As resoluções dos Conselhos Gerais de Província, 
que por uma maioria de dois terços do respectivo Conselho forem 
julgadas urgentes para serem logo postas em execução, serão leva-
das ao conhecimento do Conselho Presidencial. 

Artigo 29 - Se o Conselho Presidencial, depois de pública 
discussão, aprovar também pela maioria dos dois terços da tota-
lidade de seus membros a mesma urgência, serão as resoluções 
remetidas ao presidente da província. 

Artigo 39 - O presidente, debaixo de sua responsabilidade, 
poderá dar-lhes provisoriamente execução, se convier na urgência 
aprovada, remetendo-as em tudo ao Poder Executivo, para segui-
rem definitivamente o turno das mais resoluções, na conformidade 
da Constituição. 
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32/2 

Artigo 4'" - Os consl'lheiros tla província, tanto nas sessões 
ordinárias como nas prorrogações perceberão um subsídio igual ao 
que percebem os conselheiros da presidência." 

8 de maio de 1832, t. 1, p. 19-20. 
N.&C. 

O artigo 71 da Constituição, no qual o Pe. Alencar assenta sua tese, 
que poderia suscitar alguma suspeita federativa nos velhos senadores, 
dizia: "A Constituição reconhece e garante o direito de intervir todo o 
cidadão nos negócios da sua província e que são imediatamente relativos 
a seus interesses peculiares." 

Cada província tinha como assessoria da presidência dois Conselhos: 
o da presidência, em número reduzido, e um Conselho Geral, reunido de 
tempos em tempos. 

Pelo Ato Adicional esses Conselhos foram extintos e criada a Assem-
bléia provincial com reuniões anuais. As resoluções de caráter local eram 
imediatamente transformadas em leis provinciais. Foi um passo adiantado 
para a federação. 

( Art. 15 da lei de 20 de outubro de 1823, da Constituinte, dando 
forma aos governos das províncias). 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Pedi a palavra somente para saber qual seria o motivo de 
não vir o meu nome no impresso desta Resolução de que sou 
autor, como é costume; porque talvez se suponha que eu tive 
medo de assinar-me.'' 

14 de maio de 1832, t. I, p. 69. 
N.&C. 

Entrava em discussão p:recisamente o projeto de resolução apresen-
tado pelo Pe. Alencar na se~são de 8 de maio. O presidente do Senado, 
Bento Barroso, explica a fall:ia por erro de imprensa. Começa o debate 
do projeto, que envolve o P~. Alencar em nova intervenção. 

32/3 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Toma a defesa do seu projeto, que acabava de ser argüido de in-
constitucionalidade: 

"Objeta-se o projeto, como sendo oposto à Constituição. Em 
primeiro lugar, Sr. presidente, admira que sendo o nobre senador 
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um dos redatores da nossa Constih1ição, não se lr'mbrc do germe 
federativo, que ela encerra e que por conseguinte muito convi-
ria, que por lei subsidiária n6s déssemos expansão a esse ele-
mento em benefício das províncias, que tanto se queixam de 
centralização no Governo. Depois disto, eu vejo que o a1tigo 178 
da Constituição diz que s6 é constitucional o que diz respeito 
aos limites, às atribuições respectivas dos poderes políticos, etc. 
Ora, não sendo os Conselhos Gerais poderes políticos, parece 
que a Assembléia Geral pode dar-lhes mais ou menos atribuições, 
independente da reforma constitucional. Objeta ainda o nobre 
senador, dizendo que a atribuição de mandar executar proviso-
riamente as resoluções dos Conselhos é privativa do Poder Mo-
derador. Para responder a isto é que eu rogo ao nobre senador, 
que se não esqueça do elemento federativo, que encerra a nossa 
Constituição." 

Reforça a defesa do seu projeto com o exemplo da política de outros 
países e refuta a objeção ele que o projeto constituía uma usurpação 
das atribuições do Poder Moderador. Insiste em que a idéia é conforme 
ao elemento federativo que ~1 Constituição mesma encerra "e que tanto 
convém desenvolver". Mostra que esta tem sido "a inteligência que a 
Assembléia Geral tem dado à Constituição". Para acabar com qualquer 
escrúpulo, sugere que o projeto passe como ampliação da lei da Regência. 
Perora apelando para os senadores: 

"Façamos isto, senhores, em benefício das províncias; aten-
damos aos clamores dos povos. Consideremos que as resoluções 
dos Conselhos Gerais estão atulhadas na Câmara dos Deputados, 
ao mesmo tempo que as províncias clamam por providências 
às suas necessidades peculiares. Demais, senhores, como há de 
a Assembléia Geral tratar dos grandes negócios vitais, sem se 
despegar dos negócios peculiares das províncias? E que vêm 
cá buscar esses neg6cios? Temos n6s deles algum conhecimento 
positivo? Não reparamos na figura pouco airosa que estamos 
fazendo, dando nosso voto a cada instante sem conhecimento 
de causa? 

[ ... ] s6 um décimo das resoluções passarão, ficando as 
outras mergulhadas no esquecimento, por ser impossível a As-
sembléia se ocupar delas." 

14 de maio de 1832, t. I, p. 69-70. 
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N.&C. 

O objetor da tese do Pe. Alencar era José Joaquim Carneiro de 
Campos, marquês de Caravelas, que participara da elaboração da Cons-
tituição. O debate foi adiado pela hora. 

É curioso notar que o viajante famoso Augusto <le Saínt-Hilaire, em 
1819, já considerava o Brasil um Estado federativo, em contraposição 
ao regime unitário francês, isto pela existência de um sistema fiscal e 
orçamentário provincial ( 25). 

32/4 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Responde às novas críticas levantadas contra seu discurso da sessão 
de 14 de maio. Defende o artigo do projeto que aumentava os venci-
mentos dos conselheiros provinciais, artigo combatido em nome do "de-
plorável estado de nossas finanças". Volta a refutar a objeção 

"de que o projeto produz uma federação ou desmembração das 
províncias. Sr. presidente, esta palavra federação é agora com 
o que se quer aterrar tudo, apenas se pede uma atribuição mais 
em favor das autoriçl.ades provinciais para benefício dos povos 
delas, logo se diz é federação, é desmantelação do Império, é de-
sordem, etc., etc. Já não sei qual é a tarefa por onde se possa 
conhecer o que é verpadeiramente federação. Eu vejo que a nossa 
Constituiçf10, mesma, parece ter garantido às províncias um go-
verno peculiar para tratar dos seus interesses locais: é isso que 
vejo nos artigos 71 e 72 da Constituição: o meu projeto não tende 
senão a fazer efetiva em parte esta garantia tão solenemente pro-
metida naqueles artigos. Agora os nobres oradores que se opõem 
ao projeto clamam que isto é uma federação; pois então quei-
xem-se da mesma Constituição e das idéias e necessidades do povo 
brasileiro, que isto clamam." 

Defende a constitucionalidade do projeto, em longa exegese desti-
nada a dissipar as dúvidas elos que se apegaram exclusivamente à letra 
de algum artigo da Constitqição, sem apreender o seu espírito. Conclui 
com novo apelo: 

"É por isso que eu desejava que enquanto a Câmara dos 
Deputados se ocupa em outros negócios de interesse nacional, 

(25) Viagem a São Paulo. Trad. de RUBENS BORBA Dlll MORAIS. São 
Pauio, Martins, 1940. <Biblioteca Histórica Brasileira, n. II) , p, 108. 
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N.&C. 

Está em debate o caso do visconde da Pedra Branca, Domingos 
Borges de Barros, nomeado senador em 1826 e que ainda não aparecera 
no Senado. A Comissão de Constituição julgara improcedente os moti-
vos alegados pelo visconde, para explicar seu não comparecimento. O 
marquês de Inhambupe apresentara requerimento adiando a questão para 
o fim da sessão legislativa. É na mesma linha que argumenta o Pe. Alen-
car, contra outros senadores que preferiam dirimir logo a questão. Foi 
a tese que prevaleceu, depois de longo debate (Anais, I, 110). O visconde 
da Pedra Branca, senador pela Bahia, assumira sua cadeira no Senado 
no ano seguinte e nela permaneceria até sua morte, em 1855. 

O caso era de natureza política. Pedra Branca, antigo ministro ple-
nipotenciário na França, era entusiasta do primeiro imperador de 1823 
a 1827, prorrogara sua estada em Paris sob pretexto de acompanhar a 
filha (futura condessa de Barral), mas de fato cooperando na solução do 
problema do segundo casamento do imperador. Por isso o Sete de Abril, 
jornal antifederalista, orientado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
acusava-o de restaurador (n.08' 168 e 177 - 5 de agosto e 6 de setembro 
de 1834). 

Por esses serviços foi elevado de barào a visconde, com grandeza. 
Foram esses serviços nas negor;:iações do segundo casamento de D. Pedro 
que ele alegou no Senado para justificar a ausência. De volta da Europa, 
ainda permaneceu na Bahia, onde possuía um engenho, tomando posse 
da cadeira senatorial sete anos ap6s a nomeação ( 26 ). 

32/7 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o artigo 19 do :projeto, o qual: 

"Não dá mais atribuições aos Conselhos do que eles têm; elas 
estão marcadas na Constituição e este projeto versa sobre as 
que podem ser postas em prática interinamente ou não." 

23 de maio de 1832, t. I, p. 113-118. 
N.&C. 

Entrava em segunda discussão o artigo l 9 do projeto apresentado 
pelo Pe. Alencar na sessão ele 8 de maio. O artigo é impugnado com 

(26) V. AFONSO COSTA. "Perfil de Pedra Branca". Revista do Instituto Geo-
gráfico e Histórico da Bahia, n9 59, 1933, p. 379. 
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veeml-ncia, em duas interven~·õcs do visconde de Cairu, José da Silva 
Lisboa, que se admira "da pertinácia com que se pretende introduzir 
uma inovação equivalente ao sistema federal dos Estados Unidos da 
América do Norte" (Anais, l, 122). O Pe. Alencar se defende em longa 
intervenção, replicando que se vê "obrigado a confessar que o nobre 
senador está tão aferrado a idéias antiquárias e tão inaplicáveis ao tempo 
presente, que de certo me persuado já não pode falar nas coisas de que 
hoje tratamos". Rebate a razão que inspirava a resistência contra o pro-
jeto: a falta de conhecimentos dos vereadores: "Senhores, não nos aterre-
mos com essa falta de conhecimentos nas províncias: mais sabe o tolo no 
seu que o avisado no alheio. Demais, é necessário pôr em prática as 
instituições para se aprender na prática a usar delas: a prática ensina 
mais do que tantas teorias há. Também quando se quis proclamar a 
Constituição e a Independência, se alegava a falta de conhecimentos; 
porém elas foram proclamadas e já hoje se vai gozando desse bem, não 
obstante essa falta de conhecimentos." 

Argumentava com os exemplos da Inglaterra e dos Estados Unidos. 
Aceita emendas mas insiste em que não se adie a discussão do projeto. 
Para atenuar a força oos objeções, ele mesmo apresenta emenda aditiva: 
"Depois das palavras - Conselhos Gerais de Províncias - acrescente-se -
nos objetos de sua competência marcada pela Constituição" [ ... ] O 
marquês de Maricá, Mariano José Pereira da Fonseca, insistia no reque-
rimento do adiamento até a aprovação do projeto de reforma da Cons-
tituição em curso. O Pe. Alencar volta a pedir a palavra: "[ ... ] começarei 
por agradecer ao nobre senador que acaba de sentar-se a maneira doce 
com que pretende reprovar o meu projeto, propondo o seu adiamento. 
Muitas vezes se costuma fazer isto nos corpos legislativos: adia-se aquilo 
que não se quer expressamente reprovar; mas o resultado vem a ser o 
mesmo." Insiste nas teses que já expusera, repelindo as insistentes obje-
ções levantadas. O marquês de Maricá se ofendera com as palavras do 
Pe. Alencar, que logo se explica: "Eu pedi a palavra, não para falar 
sobre a matéria, mas para repelir uma imputação que me fez o nobre 
senador. Eu já passei a juventude; e quando me propus a sustentar o 
projeto, confessei logo a fraqueza de meus conhecimentos, nunca campei 
de sábio, e só presumo de não ceder a ninguém em amor à minha pátria 
e no desejo que tenho de lhe fazer bem. Todas as increpações do nobre 
orador não devem pois cair sobre mim; porque tenho, como já disse, 
mais juventude; e nem faço pouco caso dos conhecimentos dos outros, 
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antes muito desconfio nos meus." O adiamento foi aprovado. De fato só 
com o Ato Adicional, em 1834, as províncias haveriam de adquirir uma 
certa liberdade de ação na linha proposta pelo projeto do Pe. Alencar. 

32/8 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"A força com que se defende esta resoluçfio está nas razões 
que dá o Conselho da Província, que a população tem aumen-
tado; que é muito útil ao povo esta vila; os povos que ficam ao 
sul da vila de São Francisco dirigem-se à capital da província a 
buscar o recurso judicial que precisam; ou vêm por mar e têm 
o risco da vida em canoas; ou vêm por terra e têm o morro dos 
Bobos e um grande caminho a fazer, ruim e cheio de pântanos; 
o Conselho conhece isto muito bem e todas estas razões são su-
ficientes. Já no tempo de D. João VI, o ministro Thomaz Antônio 
tentou fazer ali uma vila; fizeram-se algumas casas; enxugou-se 
um paul, despendendo nisto a Fazenda Pública grande quantia; 
não sei o estado em que hoje isto está: o porto é excelente; quando 
em 1777 a terra foi jnvadida pelos espanhóis, lá este\'e a nossa 
armada: isto existe e;m uma estatística que dei aqui no Senado, 
onde estão pintados qs navios; ora como diz a resolução, que não 
pode ter lugar, sem que esteja criada a Casa da Câmara e da 
cadeia, etc. tem de ir muito devagar; assim sou de voto que passe 
o artigo." 

24 de maio de 1832, t. 1, p. 128. 

N.&C. 

Entrava em discussão a Resolução do Conselho Geral da Província 
de Santa Catarina, com o respectivo parecer da Comissão de Estatística, 
sobre a criação de uma vila na mesma província, com a denominação 
de Vila do Porto Belo. O Pe. Andrade era senador por Santa Catarina 
e teve o prazer de ver a resolução aprovada, apesar de impugnada por 
vários senadores, mas defen~ida pelo Pe. Alencar, que via no caso um 
exemplo típico em defesa de sua tese da descentralização administrativa: 
"Faz-me peso que passe a resolução dizendo que só tenha lugar quando 
se tenha feito a Casa da Câmara e a cadeia; muitas vezes os povos 
são pobres e não podem fazer isto. Em tempo, outras eram as circuns-
tâncias pelas quais se faziam estas obras; por exemplo, certo potentado, 
que pretendia ser capitão-mor, influía com o seu dinheiro, família e 
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amigos, etc.; era então esta uma dignidade que dava nos ollios de todos 
e desta influência recolhiam-se aqueles resultados" [ ... ] "Vamos mar-
chando devagar, até que chegue a época em que essas pequenas coisas 
não nos tomem aqui o tempo: eles lá é que sabem quando é necessário 
criar uma vila: aqui recai bem o verdadeiro ditado, que mais sabe o 
tolo no seu, que o avisado no alheio" (Anais, I, 129-130). 

32/9 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Acho desnecessário que o projeto vá à Comissão. O Tri-
bunal do Conselho da Fazenda está com efeito extinto e na Lei 
da Organização do Tesouro acha-se providenciado tudo quanto 
lhe era relativo. Mas ainda quando lhe falte uma ou outra coisa, 
deverá por isso ir o projeto à Comissão? De nenhum modo, 
aliás teremos de enviar à Comissão todas as leis existentes, por-
que talvez se possa encontrar nelas alguma falta. Parece-me, 
pois, que será muito acertado votar já sobre a matéria do projeto, 
visto estar em discussão." 

25 de maio de 1832, t. 1, p. 133. 
N.&C. 

Em dfacussão o projeto vindo da Câmara que extinguiu o Tribunal 
do Conselho da Fazenda. A tese do Pe. Alencar prevaleceu (Anais, I, 
134). 

32/10 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a conveniência da aprovação global do projeto para permitir 
que passe à s·egunda discussão, quando serão discutidos os detalhes. 

Nossa Constituição foi jurada: tem alguns defeitos, mas 
produziu também resultados apreciáveis, especialmente a preser· 
vação do sistema representativo, inclusive a abdicação de Pedro I 
que queria afastar-se desse sistema. Mas por uma fatalidade obser-
vúvel não só no Brasil, mas também em muitos países. 

"[ ... ] uma nação plenamente constituída e gozando <le ins-
tituições políticas que lhe garantem sem dúvida a sua liberdade 
e por conseguinte sua felicidade, deixe a estrada que devia con-
tinuar a seguir, c1ual é o desenvolvimento prático e proveitoso 
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dessas mesmas instituições, para se emaranhar no espesso labi-
rinto de teorias abstratas de formas de governos, mais ou menos 
engenhosas, porém quase sempre irreais." 

Se pretendesse portar-se como um filósofo, 

"trabalharia por persuadir a nação de quanto nos convinha na 
crise atual segurar-nos a esta arca, bem capaz de nos livrar dos 
escolhos, a que nos quiserem arremessar as loucuras dos partidos; 
eu trabalharia por insinuar que melhor conviria suportar por ora 
os defeitos desta Constituição, para os corrigir em época mais 
calmosa." 

Entretanto, é um representante do povo e, como tal, sente que o 
povo deseja a reforma da Constituição, como o prova o fato mesmo do 
projeto elaborado pela Câmara. É reconhecida a necessidade da reforma, 
é de opinião que o método adotado, de prepa11ar um projeto, foi errado: 

''Parece-me que nós teríamos marchado mais em 11egra e talvez 
não nos víssemos tão embaraçados, se fixássemos primeiro quais 
eram os artigos verdad,eiramente constitucionais, segundo a frase 
do artigo 178 da Constituição. Também convinha fixarmos nossas 
idéias sobre o quanto deveríamos desenvolver, por uma lei re-
gulamentar, o germe f~derativo que existe na Constituição, bem 
que negado por um nobre redator dela, mas confessado por outro 
e de fato reconhecido por todo o mundo, que sob11e ela pensa. E'!l-
fim, nós deveríamos decidir até onde nos poderíamos prevalecer 
da autoridade plena, em que se acha a Assembléia da Regência 
durante a menoridade do soberano. Decididas estas três questões, 
segundo o espírito da Constituição e na conformidade da inteli-
gência que a AssemblMa Geral lhe deu na fatura da lei da Re-
gência, eu me persuado que nós poderíamos satisfazer os desejos 
públicos e as necessidades das províncias por uma lei indepen-
dente de tocarmos na Constituição ou menos lhe tocaríamos mais 
em regra, pois apenas então seria necessário abolir u'ns poucos 
artigos." 

Analisa as vantagens do método que propõe, conquanto reconhecendo 
<tue não havia já outro caminho a segufr senão aceitar e debater o projeto 
proposto. Passa então a defendê-lo das objeções contra ele levantadas: 

"A primeira e a mais forte objeção que se apresenta é que 
este projeto traz consigo a federação e esta vai causar a <lesmem-
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bração das províncias e a dissolução social. Sr. presidente, eu já 
em outra ocasião disse e agora repito, que esta palavra federação 
é o cavalo de batalha, como em outro tempo já foi a de :república, 
quando se pretendeu proclamar a Constituição. Então, os que não 
queriam Constituição, traziam o odioso sobre os partidistas dela, 
chamando-os republicanos, e como tais inimigos do trono e co-
laboradores da dissolução social. Agora sucede o mesmo: quer-se 
dar às províncias aquilo que a razão pede que se lhes dê e então 
diz-se logo que isto é uma federação de Estados independentes e 
que o Brasil vai deixar de ser monarquia e dilacerar-se. 

Senhores, isto não é novo; a história das nações apresenta ao 
vivo o quadro das calúnias de que usam lançar mãos os partidos, 
quando se trata de formar novas instituições" [ ... ] 

"Este é o desejo razoável dos homens do Brasil e é ísto o que 
não pode deixar de estar gravado no coração dos brasileiros, mor-
mente daqueles nascidos nas províncias; e isto nada se opõe à 
unidade do Império, pelo contrário, fortifica mais essa mesma 
unidade." 

Obj-eta-se a seguir com o exemplo da América espanhola, que 
se desmembrou em tantos Estados e perdeu sua unidade. 

Acentua a diferença do caso do Brasil: 

"Os americanos espanhóis são descendentes de espanhóis e 
nós de portugueses: os espanhóis, tendo perdido muito primeiro 
que os portugueses, suas cortes e suas constituições livres, são 
mesmo mais corcundas e fanáticos do que os portugueses, que 
gozaram de suas instituições livres até mais próximo tempo; logo, 
n6s somos mais liberais que os americanos espanhóis. Além disso, 
só no México, ainda em 1826, segundo um relatório do ministro 
da Justiça daquela república, havia mais ele 1.300 frades e em 
todo o Brasil creio que não haverá 300. Por conseguinte, o fana-
tismo lá é muito maior do que no Brasil. Quem diria que depois 
da primeira revolução da Independência em Caracas, havendo 
um terremoto, os frades pudessem persuadir ao povo que aquilo 
era um castigo do céu pela rebelião contra o rei e deste modo 
promoverem a restauração? Em Santiago de Cuba, na ocasiào de 
um terremoto o povo, guiado pelos frades, correu a apinhar-se na 
catedral, donde ele se devia arredar por causa da ruína que 
ameaçava e edifício! Em Santa Fé de Bogotá, os frades persuadi-
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ram ao povo rpw era pec.:ado falar e comerciar com os ingleses, 
porque eram protestantes; e fizeram assim haver uma comoção 
popular contra estes! No Brasil, senhores, já se não vêem seme-
lhantes rasgos de fanatismo." 

Outra objeção contra o projeto descobria nele uma conspiração contra 
a aristocracia: 

"Falou-se também em dar-se mais força ao elemento aristo-
crático; S·enhores, já se disse que nós não temos entre nós aristo-
cracia e nem eu e.reio que, sendo as instituições políticas meras 
convenções, haja povo livre que, tratando de estabelecer suas ins-
tituições, possa em bom senso estabelecer uma classe com privi-
légios inerentes ao sangue, independentes das qualidades indi-
v!duais. Isto é um absurdo, que só a ignorância dos povos pode 
produzir e ainda assim para se enraizar foi necessário uma longa 
diuturnidade de tempos e um concurso imenso de circunstâncias 
fatais e nações embrutecidas. No nosso país e no sistema político 
que felizmente temos abraçado, não pode haver outra aristocracia 
senão a do merecimento individual, outros privilégios que os li-
gados aos cargos públicos; e isto está bem consagrado na Cons-
tituição." 

A objeção seguinte se baseia na desigualdade entre nossas províncias: 

"Eu não sei para que vem aqui esta objeção. Todos sabem 
que as províncias que formam os Estados Unidos da América do 
Norte são inteiramente desiguais, que uma tem grandes rendi-
mentos e uma população superior a três e a quatro das outras e 
nada disto obsta a que elas tenham um governo central; e aqui 
que se não quer tanta independência nas províncias como lá, ain-
da menos deve obstar essa desigualdade. Apenas se estabeleça de 
despesa geral e despesa provincial; receita geral e receita provin-
cial, já se conhecerá que este inconveniente desaparece no mo-
mento." 

A última objeção apela p<1ra o juramento feito de guardar a Constitui-
ção: 

"Sim, senho.res, é em observância desse mesmo juramento 
que nós devemos dar execução ao artigo 17 4 dela; e é por con-
seguinte pela mesma religiosidade desse juramento que eu voto 
para que o projeto passe à segunda discussão, para nela ser emen-
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dado e corrigido o qu:' não podcrú ser feito rejeitando-se ín limine, 
r:omo se pretende, contra o voto geral da nação." 

29 de maio de 1832, t. I, p. 163-167. 
N. & C. 

A longa intervenção do Pe. Alencar faz sentir ao Senado que ali já 
se encontrava um eclesiástico de -envergadura bastante para enfrentar os 
grandes problemas nac'.onais e ombrear-se com grandes figuras do Império. 
O artigo 174 da Constituição, a que o Pe. Alencar se refere, dizia: "Se 
passados quatro anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, se co-
nhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição 
por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados e ser 
apoiada pela terça parte dela." Não há dúvida porém que a prudente 
estratégia de reforma proposta pelo Pe. Alencar mal disfarçava o propósito 
de reabilitar o projeto que apresentara na sessão de 8 de maio, de vez 
que era perfeitamente consentàneo com o artigo 178 da Constituição ao 
qual ele mesmo apela: "É só Constitucional o que diz respeito aos limites 
e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e 
individuais dos cidadãos. Tudo o (1ue não é Constitucional pode s1"•r al-
terado sem as formalidades .referidas, pelas legislaturas ordinárias." 

A discussão é adiada pela hora. 

32/11 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"O decreto do Poder Executivo nada tem com a matéria de 
que se trata, porque esta é relativa à lei que acompanha as ins-
truções sobre o modo prático das eleições, que com efeito são 
independentes do decreto que o Governo expede em cumprimento 
do artigo 102, parágrafo 1Q da Constituição. O que fazemos aqui 
com esta resolução é espaçar o prazo." 

1 de junho de 1832, t. I, p. 196-197. 
N. & C. 

A Câmara dos Deputados fizera uma emenda numa resolução do 
Senado relativa às datas para as eleições. Em1uanto o Senado propunha 
que elas fossem feitas de junho a dezembro, a Câmara propunha o prazo 
de janeiro a junho. José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Ca-
ravelas, propunha que se dirimisse logo a questão, lembrando que deveria 
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logo sair o decreto da llegência convocando as eleições parn a prox1ma 
legislatura. O Pe. Alencar esclarece que o decreto do Governo apenas 
cumpriria o preceito constitucional do artigo 102, l, que atribuía ao Poder 
Executivo a competencia de convocar a nova Assembléia Geral ordinária 
no dia três de junho <lo terceiro ano da legislatura existente." Enquanto a 
resolução em debate regulamentava apenas o modo prático de realizar as 
eleições, após a ordem de convocação da nova As~:embkia. A última dis· 
cussão da emenda da Câmara à resolução do Senado ficou assim adiada. 

32/12 JOSÉ MARTIN lANO DE ALENCAR 

Opõe-se decididamente ao requerimento que acarretará delongas  
inúteis para a discussão do projeto. Descreve toda a longa tramitação pela  
qual esse passou e insiste na oportunidade de começar logo a discussão,  
num período relativamente calmo de trabalhos no Senado:  

"Senhores, é possível que depois de tanto tempo e de tantas 
vezes que este projeto tem andado pelas mãos dos nobres sena-
dores, sejam ainda neeessários mais três ou quatro dias para que 
cada um de nós se julgue habilitado a discutir e a votar nele? Eu 
não nego a transcendência da matéria, mas ouso avançar que em 
tanto tempo se não ljabilitou, não são mais três dias que hão d'.' 
habilitar. No intervalp da sessão não se falava nos impressos em 
outra matéria com ~ais assiduidade, que nas reformas da Cons-
tituição e apareceram muitos escritos avulsos sobre isso mesmo: 
que mais esclarecimentos podemos e;perar ter da opinião pública 
no curto espaço de três ou quatro dias? Que mais estudos se 
poderá fazer do que se pode ter feito em tanto tempo? Parece-me 
até que esta demora é contra a economia dos nossos trabalhos: 
estamos no segundo mês da sessão e quase nada temos feito" [ ... ] 

"Será airoso para o Senado que nesta sessão se não decida 
este negócio geralmente reclamado pela nação? Não se vê que as 
eleições devem fazer-se no princípio do ano seguinte e que daqui 
nada menos resulta que uma demora de seis anos? Isso, Sr. pre-
sidente, nãn é conseptâneo com a dignidade do Senado'' (Apoia-
dos). 

1 de junho de 1832, t. I, p. 199-200. 
N. & C. 

Entrava em segunda discussão o projeto de reforma da Constituição 
vindo da Câmara dos Deplltados. O marques de Barbacena, Felisberto 
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Caldeira Brant Pontes. entra logo na discus•;ão, apresentando uma resolu-
ção indicando quais os artigos da Constituição por sua natureza reformá-
veis, ou seja, os artigos chamados não constitucionais, e conferindo aos 
deputados da seguinte legislatura a atribuição para fazerem a reforma. 
Era aliás a estratégia proposta pelo Pe. Alencar, na sua intervenção de 29 
de maio. O marquês de Caravelas, José Joat1uim Carneiro de Campo~. 
interrompe a discussão, requerendo que o projeto de Caldeira Brant fosse 
primeiro a imprimir-se. É contra esse requerimento que se insurge o Pe. 
Alencar. Os debates se prolongam em intermináveis discussões, nos quais 
volta a intervir o Pe. Alencar: "o que vejo é que se quer a emenda im-
pressa; pois imprima-se a emenda e está acabada a <1uestão. Ouvi dizer 
que a emenda importa um novo projeto: se assim é, eu requeiro a V. Ex\I 
que o não admita à discuS>Jão e seja já rejeitado in limíne, porque o Senado 
não pode projetar reformas na Constituição: isto é atribuição da outra 
Câmara, segundo a lei fundamental e é do dever de V. Ex'.l fazer cumprir 
a Constituição e o Regimento da Casa." 

Os debates prosseguem; o Pe. Alencar é censurado como provocador 
de precipitações. Defende-se da censura mandando emenda, que quer que 
o Senado mande imprimir: "A1tigo 19 - Os artigos 29, 40, 61, 73, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 123, 130, 163, 170, 171, necessitam de ser reformados ou 
alterados. 

Artigo 29 - Os eleitores dos deputados para a seguinte próxima legis-
latura lhes conferirão nas procurações especiais faculdades para esta pre-
tendida alteração ou reforma." Tudo foi mandado a imprimir-se. 

32/13 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta indicação: 

"Requeiro que o Senado decida primeiro se se devem fazer 
emendas que induzam a reforma de alguns outros artigos, além 
daqueles que a Câmara dos Deputados já assentou que devem 
ser reformáveis." 

4 de junho de 1832, t. 1, p. 215. 
N. &C. 

Voltava à discussão o projeto de reforma da Constituição. O Pe. Alen-
car pede logo a palavra pela ordem, entendendo situar a questão dentro 
dos estritos limites constitucionais. A iniciativa de reforma da Constituição 
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era prerrogativa da Cúmara dos Deputados, aos quais cabia definir por 
maioria de dois terços os artigos da Constituição que consideravam "não 
constitucionais", ou seja, reformáveis. Não cabia, pois, ao Senado entrar 
nessa questão de definir os artigos reformáveis, mas apenas discutir sobre 
a reformabilidade dos artigos propostos no projeto da Câmara. É esta tese 
que o Pe. Alencar defende em apoio de sua indicação, que foi apoiado e 
por votação se decidiu que fosse tratada em Comissão Geral. A tese entra 
logo numa d~scussão que se prolonga em exegese da Constituição e que 
leva o Pe. Alencar a fazer nova intervenção, para defender sua indicação. 

32/14 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Lastima a falta de uma lei de iaterpretação da Constituição, falta essa 
que está embaraçando demais a discussão do projeto. Os artigos da Cons-
tituição que tratam de sua reforma, ou seja, os artigos 174, 175 e 176, se 
referem sempre à reforma de um artigo e não de vários. O lógico portanto 
seria que a r.eforma de cada artigo fosse objeto de um projeto distinlto 
sujeito à tramitação prevista n<,>s referidos artigos. De fato, porém, a Câ-
mara enviou um projeto reformando vários artigos, e não projetos distintos: 

"Enfim as coisas não estão feitas deste modo e como estão 
eu me inclino à opiriião que já emiti de se não pôr emendas 
aditivas de artigos reformáveis, além dos que estão incluídos no 
projeto: o Senado porém deliberará como entender." 

4 de junho de 1832, t. l, p. 218-219. 
N.&C. 

Prevalece a tese do Pe. Alencar que o ''Senado não podia indicar para 
serem reformados outros artigos c1ue não fossem os já apontados pela 
Câmara dos Deputados" (Anais, I, 221). 

32/15 JOSÉ MAH.TlNIANO DE ALENCAR 

Não dera maior importância ao tema em debate, por julgar que se 
tratava ape11<1s <le uma questão de nome: 

"Tanto fazia estas atribuições estivessem debaixo do título 
- Poder Moderador - como do Poder Executivo, principal-
mente para aqueles nobres senadores que sustentam a opinião 

144  



de que os atos do Poder Moderador não podem ter execução 
sem o referendo do ministro ou (o que é o mesmo), sem passarem 
pelo Poder Executivo." 

Como porém a discussão se desloca para o problema das atribuições 
deste poder, percebe sua importância e explicita sua opinião: 

"Eu confesso que não gosto da palavra moderador e nem 
sou apologista das atribuições que vêm debaixo deste título na 
Constituição: por exemplo, não gosto e não gosto nada da atri-
buição de dissolver a Câmara dos Deputados: quando fui membro 
dessa Câmara, votei ali contra esta atribuição: e muito desejaria 
que, quando o nosso jovem imperador chegue a tomar as rédeas do 
Governo não tome sobre si uma atribuição tão odiosa e que estou 
persuadido que tem causado a queda do Trono aos soberanos 
que a têm posto em prática. Eu estou convencido que desde o 
momento em que o ex-imperador dissolveu a Constituinte, deu 
o primeiro golpe no seu Trono, de que afinal caiu pelos outros 
golpes que foram conseqüência daquele primeiro" (Apoiados). 

O importante é preservar a essência do sistema represen-
tativo. Neste sistema, o imperador "é impecável; ele nada faz 
e quem nada faz não pode pecar: quem responde por ele são 
os ministros de Estado, tanto nos atos do Poder Executivo como 
nos do Moderador." 

Esdarecida pelos progressos do direito público a idéia da soberania 
nacional, sabe-se hoje que: 

"A sentinela da soberania nacional, os guardas que v1g1am 
sobre os atos de todos os poderes, são os representantes da nação 
e se eles não obrarem bem não devem ter outra censura senão 
da Nação. 

No sistema representativo, pois, é o Legislativo que governa, 
conquanto sejam os ministros que dirigem; mas, se perdem o 
apoio das Câmaras, não podem mais ser ministros." 

Prefere a designação de poder soberano, mas julga que a questão 
deve ser adiada, para quando entrar a discussão sobre a atribuição do 
Poder Moderador. Envia indicação neste sentido. 

6 de junho de 1832, t. I, p. 260-262. 
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N.&C. 

A intervenção do Pe. Alencar é confusa e sinuosa e ele mesmo re-
ceia não ter sido bem entendido e ter ferido alguns ouvidos, quando 
defendeu a idéia de não conferir ao imperador o direito de dissolver 
as Câmaras. Quanto se iludia o Pe. Alencar a respeito do "jovem im-
perador" que depois de "tomar as rédeas do Governo" dissolveu várias 
vezes as Câmaras e permaneceu no trono por quase 50 anos! O Pe. 
Alencar fundamenta seu conhecimento de Direito PúbJico em Benja-
min Constant, cuja doutrina considera "mui judiciosa". Estava em dis-
cussão o § 29 da lei sobre os artigos reformáveis da Constituição, a 
respeito do qual Nicolau Pereira de Campos Vergueiro apresentara 
emenda, defendendo que "merece reforma o artigo 10, no que respeita 
ao Poder Moderador". O artigo 10, da Constituição. dizia: "Os poderes 
políticos reconhecidos pela Constituição do imperador do Brasil são 
quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e 'O 

Poder Judicial". 

'E: sobre esta emenda que se estabeleceu o debate, no qual intervém 
o Pe. Alencar. O adiamento 'foi aprovado (Anais, 1, 263). 

32/16 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Queixa-se da confusão gerada pelo debate, que volta a questionar 
pontos já decididos, como é o caso do parágrafo em discussão, o qual 

"compreende uma nova organizaçào da Constituição, isto é, vai 
pôr em um lugar algumas coisas que estão em outros: porque 
diz aqui que é necessário marcar as atribuições do Poder Le-
gislativo e depois qJ1er as atribuições da Assembléia Geral em 
sanção às de cada uµia das Câmaras e o que é comum a ambas. 
Eu digo que isto joga com a Constituição toda, e como havemos 
n6s de fazer isto não excedendo das instruções que ela nos 
dá? Nem nós podemos marcar novos artigos, além daqueles 
que estão incluídos nas bases vindas da Câmara, nem eu sei 
mesmo como se pode dizer: reforme-se tal a1tigo, sem que demos 
a entender aquilo que nós queremos." 

Julga inútil o parágrafo e propõe sua supressão, porque o artigo 15 
da Constituição, que pretende reformar, é bastante claro nos seus de-
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zessete parágrafos, como passa a demonstrar, e cuja aplicação concreta 
é a própria prática que haverá de ensinar: 

"Nós, senhores, devemos reformar os artigos contra que a 
Nação clama e eu não tenho visto que ela clame. Acho desne-
cessário e até mesmo parece-me infração, o fazermos estas 
alterações depois das restrições que a nós mesmos nos pusemos." 

8 de junho de 1832, t. 1, p. 286-287. 
N.&C. 

O parágrafo ou proposição 3\i, em discussão, propunha a reforma do 
artigo 15 da Constituição que estabelece em 17 parágrafos as atribuições 
da Assembléia Geral. O debate se prolonga e o Pe. Alencar volta a insistir 
na idéia da supressão do parágrafo e combate a nova razão aduzida em 
favor da reforma do artigo 15 da Constituição: a necessidade de passar 
para os Conselhos Gerais das províncias algumas competências atribuídas 
no artigo à Assembléia Geral. Concorda com a idéia que aliás já propusera, 
na sessão de 8 de maio, mas discorda da necessidade da reforma do 
artigo 15 da Constituição, para realizá-la. A discussão é adiada pela hora. 
O parágrafo 31? foi rejeitado (Anais, 1, 322). 

32/17 JOS"I!: MARTINIANO DE ALENCAR 

"Tendo assinado, como presidente da Câmara dos Depu-
tados, o decreto da acusação, entro em dúvida se posso votar nela 
como juiz." 

9 de junho de 1832, t. I, p. 290. 
N.&C. 

"Reunido o Senado pelas dez horas da manhã, como Tribunal de 
Justiça e achando-se presentes 35 senhores senadores, depois de haver 
sido recebida a Comissão da Câmara dos senhores Deputados, encarre-
gada da acusação do ex-ministro da Guerra, José Clemente Pereira, e 
achando-se também presente o acusado, declarou o Sr. presidente aberta 
a sessão, a fim de se proceder ao julgamento do referido ex-ministro pelas 
culpas que lhe são argüidas no libelo acusatório, seguindo-se os termos 
da lei." À intervenção, pela ordem, do Pe. Alencar respondeu o plenário 
que podia votar. José Clemente Pereira fora acusado na Câmara dos 
Deputados de dois crimes: de usurpar as atribuições do Poder Legislativo, 
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pelo fato de mandar proceder ao recnitamento em algumas províncias 
do Império'', [ ... ] "de dissipação dos bens públicos pelo fato da compra 
de armas e mais equipamentos para a tropa". O ex-ministro foi absolvido 
por unanimidade (Anais, I, 304), em sentença que inclui entre os seus 
signatários todos os senadores eclesiásticos, salvo o Pe. Ferreira de Aguiar 
que escusara sua ausência por enfermidade (Anais, I, 303). 

:j2/18 JOS:É MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta emenda considerando reformável o artigo 17 da Cons-
tituição, que estabelece o prazo de 4 anos para cada legislatura. Depois 
de mostrar com o exemplo de alguns países a variedade da duração 
das legislaturas, inclina-se no sentido de fixar uma duração menor e dá 
suas razões: 

"Eu sou da opinião de que, se o tempo da legislatura fosse 
menor, a representação nacional seria mais perfeita, o que provo 
com os mesmos arglj.mentos que se têm produzido sobre a fa-
cilidade dos transportes dos Estados Unidos e da dificuldade 
deles no nosso País, o que faz com que muitos deputados deixem 
de vir, atendendo a que é muito longo o prazo de 4 anos que 
têm de estar na capital, quase que privados de comunicações 
com as suas províncias mais remotas vêm um ano e no segundo 
voltam para suas casas, ficando assim aquela Câmara com uma 
imensidade de suplentes, como atualmente acontece, que tem 
mais de 15, vindo assim a dar-se na Câmara temporária o mesmo 
número de noviços, sem terem tempo para entrar no conheci-
mento da legislação." 

Legislaturas mais breve~ reduziam as oportunidades de dissolução 
da Câmara, sob o pretexto de que os deputados entrariam em desarmonia 
com seus constituintes. Considera perniciosa a faculdade de dissolver a 
Câmara e 

"desejava por este princípio que a Câmara dos Deputados 
tivesse menos duraçào, por isso que podem abusar como homens, 
que são. Não se tema, que sendo o prazo menor, a Câmara não 
conte notabilidades; porque o deputado que sustentar bem os 
interesses do seu país há de ser sempre reeleito e todo o homem 
que merecer a confiança não se negará ao sacrifício de dois anos, 
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o que n~t0 sucederá sendo o prazo de quatro. Recorra-se à 
estatística da Câmara dos Deputados e ver-se-á quanto homem 
proprietário tem sido eleito e não tem vindo tomar assento. Se 
aquela Câmara se enche é porque tem muito empregado público 
a quem é fácil esse incômodo porque a sua propriedade não sofre; 
mas não está no mesmo caso o comerciante e o proprietário, 
com especialidade sendo de províncias longínquas." 

"Julgo que não estamos tão atrasados no sistema represen-
tativo como se pensa, porque já temos feito 4 eleições de depu-
tados no Brasil e ni:í.o vi essas intrigas e cabalas." 

Contra as legislaturas mais breves, levantou-se a objeção de incômodo 
dos eleitores: 

"Eu não julgo tão grande como se exagera e demais este 
incômodo é inerente ao sistema representativo, no qual muito 
bem se sabe que o povo exerce soberania no ato em que elege 
os seus representantes e por isso quantas mais ocasiões se derem 
para exercer esse ato, mais conforme se vai com os interesses 
dos povos e estes mais em contato estão com a lei fundamental, 
o que é muito conveniente, porque pode dar-se o caso de os 
comitentes estarem com raiva dos deputados que elegeram, por 
isso que não preenchem as suas vistas, estão com desejos de 
fazerem uma rusga para os lançarem fora da representação na-
cional, cujo desejo nem ao menos nascerá, sendo o prazo menor." 

Insinua uma solução de compromisso: 

Entre os quatro anos previstos na Constituição e os dois anos 
que agora são propostos, por que não fixar a duração das le-
gislaturas em três anos? 

16 de junho de 1832, t. I, p. 335-336. 

N.&C.  

A emenda -do Pe. Alencar não foi aprovada (Anais, I, 338).  

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR32/19 

Justifica requerimento relativo ao Diário do Senado, no qual en-
contra "erros, falsidades e contradições". Cita vários exemplos de distor-
ções introduzidas em seus discursos. Não supõe que se trate de uma 
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intenção malévola a seu respeito, porque o mesmo acontece com os 
discursos de outros senadores. O Diário não satisfaz aos fins para os 
quais foi criado, 

"para transmitir ao conhecimento da nação tudo quanto se passa 
nas sessões e para fazer conhecer à posteridade, e ainda às 
nações estrangeiras, a maneira prática dos nossos trabalhos." 

Apresenta depois o seu requerimento: 

"Requeiro que se não continue com o Diário da Casa por 
não satisfazer ao fim para que foi instituído, pagando-se ao 
empresário com que se fez o ajuste de o imprimir as despesas 
que tiver feito. Requeiro que em lugar do Diário se faça um 
resumo circunstanciado das sessões à maneira do que se está 
praticando na Câmara dos Deputados em um papel chamado -
Eco da Câmara dos Deputados - procurando-se uma pessoa 
hábil, para ser redator desse papel, que tomará o título que 
melhor convier." 

18 de junho de 1832, t. I, p. 341-342. 

N.&C. 

A discussão foi adiada pela hora e voltará a plenário na sessão 
seguinte, na qual o Pe. Alençar insiste em seus argumentos e responde 
a objeções (Anais, I, 357). 

32/20 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a necessidade da reforma do artigo 40 e 43 da Constituição, 
que estabelecem o Senado vitalício. Em longa intervenção, desenvolve 
uma argumentação cerrada contra a vitaliciedade do Senado. 

"Eu me persuado que a vitaliciedade de uma das partes 
do Corpo Legislativo é incompatível com um sistema represen-
tativo bem aperfeiçoado. Neste sistema nenhum indivíduo, ne-
nhum corpo coletivo que exerce de fato uma autoridade qualquer, 
é irresponsável ou ao menos deixa de estar sujeito a algum cor-
retivo da parte da nação. Vejamos como as coisas se passam em 
um tal sistema. Marchando pela cadeia social desde a mais 
pequena autoridade, nós vamos encontrando uma responsabilidade 
positiva perante a autoridade que fica acima, até chegarmos aos 
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últimos e principais agentes da administração pública e estes 
os vemos inteiramente sujeitos à responsabilidade perante os 
representantes da nação. Aqui, senhores, parece ter findado a 
responsabilidade, porque os representantes da nação são irres-
ponsáveis; mas quem não vê que a nação os castiga de fato, não 
os reelegendo, quando não fica contente com os seus feitos? Con-
tudo, se isto não é uma responsabilidade perfeita, ao menos 
é de fato um corretivo que a nação tem para livrar-se desta 
espécie de servidores seus, que a não têm servido a seu contento. 
Ora, sendo uma parte dos representantes vitalícia, que meio tem 
a nação de corrigi-la quando desgostosa do seu procedimento? 
Será impossível que o Senado abuse? Por melhores que sejam 
os seus membros. não são anjos, são homens sujeitos às paixões, 
sujeitos a erms, que são a partilha da humanidade. Senhores, eu 

. estou convencido que uma vez organizado um Governo repre-
sentativo, segundo o princípio inerente a esse sistema, isto é, 
que ninguém, excedendo de fato autoridade, seja inteiramente 
irresponsável - uma nação sensata jamais necessitará de usar do 
meio da revolta ou da resistência: ela achará sempre todo o 
remédio a qualquer mal dentro da Constituição e das leis" [ ... ] 

"Se o Senado fosse temporário, a Nação, como cordata, sem 
dúvida preferia esperar que se findasse o tempo de sua duração 
para nomear outro, que estivesse em harmonia com os seus de-
sejos; mas dada a vitaliciedade esperará ela que a morte periódica 
seja o remédio a que recorra? Isto é, esperará a geração presente 
que a vindoura seja quem satisfaça aos seus desejos?'' 

Uma s·egunda razão contra a vitaliciedade: 

"Acresce que o Senado além de ser uma parte do Corpo Le-
gislativo é demais um Tribunal Judiciário; e se já é incompatível 
com um sistema livre que legisladores estejam isentos do menor 
toque da parte da nação, é então ainda mais incompatível com 
os depurados princípios sobre que deve basear-se uma sociedade 
organizada, que juízes decidindo da honra, vida e fazenda dos 
principais e mais distintos cidadãos do Estado, não s6 sejam 
irresponsáveis, como até nem possam ser mudados, quando se 
tomem tirânicos e injustos. Uma tal instituição é certamente exó-
tica no meio de um sistema livre: ela se tornará verdadeira-
mente despótica, nem nunca o despotismo existiu senão pela 
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inviolabilidade, irresponsabilidade e independência da nação, em 
que se achou qualquer autoridade: estas circunstâncias concorrem 
em um Senado vitalício." 

Previne, logo a seguir, a objeção que fazem à sua tese os que se ins-
piram no exemplo das monarquias da Europa: 

"Direi que uma necessidade faz com que essa institui 
exista entre essas nações, porque existindo já ali classes pri 
giadas e uma aristocracia filha dos tempos da ignorância, nt:" 

sário foi que as nações, quando tentaram estabelecer suas c, 
tituições, as organizassem em harmonia com os elementos de ~, 
se compunha a sua população; e então necessário foi criar-
essas Câmaras privilegiadas, onde tivessem assento essas entic 
des aristocráticas, que já existiam: e neste caso é necessário con· 
fessar que se as instituições assim organizadas não ficaram per-
feitas filosoficamente falando, elas ficaram com uma bondaG.v 
relativa, pois que ficaram em harmonia com os elementos exis-
tentes" [ ... ] ' 

"Entre nós, porém, onde tal classe aristocrata não existe_ 
seria um erro indesculpável, se organizássemos uma Câmara 
onde ela fosse contemplada. Senhores, as instituições aristocrá-
ticas são sempre filhas' da ignorância dos verdadeiros princípios 
sobre que deve basear-se uma sociedade livre; ela nasceu e vi-
gorou nos tempos das trevas: as luzes ainda não as têm Podido 
extinguir entre as nações, onde elas se fortificaram; mas um povo 
novo, que tem a forturia de as não possuir, nunca em bom senso 
deve organizar suas illstituições de maneira que proteja a exis-
tência de entidades sempre contrárias à liberdade. A vitaliciedade 
do Senado é uma destas." 

Investe contra a tese de que a existência de uma aristocracia é ine-
rente ao sistema monárquico: 

"O monarca existe porque quando fizemos nossa Constitui-
ção, já tínhamos essa entidade; e então conveniente e indispen-
sável foi construirmos com ela. 

Duas vezes o mês de abril nos tem dado o acaso de termos 
uma monarquia. Se eJn abril de 1821 o rei D. João VI, largando 
as praias do Rio de Janeiro, levasse consigo o seu filho D. Pedro, 
como levou o restante de sua família, decerto o Brasil não era 



hoje uma monarquia. Em 7 de abril de 1831, quando o ex-im-
perador deixou o Brasil, se leva consigo assim como levou a Sra. 
Maria da Glória, os outros seus quatro filhos, decerto a peça -
monarquia - tinha sido arrancada da nossa máquina social. De-
balde tentaríamos pôr em prática o parágrafo 69 da noosa Cons-
tituição, que nos manda escolher nova dinastia. No caso da 
extinção da imperante, a quem escolheríamos? Ah! senhores, para 
que falar nisto? Todos sabemos que dinastias reinantes não se 
improvisam; a aristocracia também é o mesmo. Logo, se temos 
monarca, é porque de fato já tínhamos uma família monárquica; 
e não podemos ter Câmara ou corpo aristocrático, porque não 
possuímos este elemento." 

Argumenta enfim contra a vitaliciedade por ser a mais impopular 
~ nossas instituições, e ademais: 

"A nação ou ao menos uma parte da papulação duvida da 
convivência desta instituição e a Câmara dos Deputados, parte 
mais numerosa dos representantes do povo, pronunciou-se ca-
tegoricamente a este respeito pelo projeto que estamos dis-
cutindo. Ora, senhores, quando tão preponderante autoridade du-
vida da conveniência da vitaliciedade, será da dignidade do 
Senado, será próprio da sua honra e da sua delicadeza ser ele 
o juiz em causa própria?'' 

18 de junho de 1832, t. 1, p. 345-348. 

N.&C. 
Não se pode desconhecer a bravura parlamentar da intervenção do 

Pe. Alencar e seu espírito democrático. A verdade porém foi que a vita-
liciedade do Senado só caiu com o próprio Império. 

32/21 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

A eleição foi viciada desde o início: 

"As razões que devem existir para que os eleitores votem em 
homens para representarem as suas províncias, podem-se re-
duzir a três. Primeira, se nasceu na província, motivo mui plau-
sível, por isso que desde a infância conhece as necessidades 
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dela. Segunda, quando não tendo nascido nela, tenha dado uma 
garantia para ser eleito, exercendo bem o emprego. Não apare-
cendo nenhuma destas circunstâncias poderá ter lugar a terceira, 
que é de um indivíduo em um outro lugar ter prestado serviços 
àquela província ou então ser esse indivíduo dotado de extra-
ordinários talentos, de maneira que o seu nome seja verdadei-
ramente conhecido e desejado em qualquer parte do Império 
do Brasil. Creio que nenhuma destas circunstâncias existe na 
pessoa do Sr. marquês de Jacarepaguá; nem ele nasceu na pro-
víncia, nem nunca lá esteve, nem daqui lhe fez benefícios e 
enfim, sem injúria ao Sr. marquês, eu me persuado que nele 
não concorrem esses talentos extraordinários." 

Depois desse vício de origem, a eleição foi ainda mais viciada nos 
trâmites seguintes: 

"Três eram os arbítrios que o Conselho de Estado podia to-
mar, quando se lhe apresentou a lista tríplice e que viu em-
pregados já dois dos indivíduos dela e que só restava um; ou havia 
de escolher este para senador, ou mandar fazer nova eleição, 
ou mandar buscar a listfL geral e dela fazer a lista tríplice, que 
foi o que fez, escolhendo o pior de todos os arbítrios, por isso 
que nada tem que o legalize. Se os ministros ou conselheiros 
. de Estado, que fizeram semelhante escolha, fossem acusados por 
este ato, eu votaria decerto contra ele. Feita assim a escolha, 
veio ao Senado." 

"Consciente de todos esses defeitos, o Senado porém aprovou 
essa eleição que se foi má da parte dos eleitores foi pior da 
do Conselho de Estado e péssima da do Senado." 

"Para corrigir esse mal, entretanto propõe-se um remédio 
pior: expelir do Senado o senador depois de diplomado. Usaría-
mos um poder que não é concedido pela Constituição, diversa-
mente aliás do que acoi1tece nos Estados Unidos". 

"A nossa Constituição foi muito previdente, quando não nos 
deu esse poder, porque quem tem um pouco de prática do que 
se passa nos corpos deliberantes, quem sabe a divisão de opiniões 
que ali se patenteia, s~be muito bem que às vezes, por motivos 
ocultos, essa divisão degenera em ódios, que podem produzir 
desejos de expurgação de membros''. 

154  



"Sendo isto uma verdade eterna, quanto não é previdente 
uma Constituição, que antes quis sujeitar-se a uma eleição mal-
feita, do que submeter-se a ver, em uma circunstância de exal-
tação de paixões, uns membros do mesmo corpo expelirem dele 
outro membro?" 

Prova a constitucionalidade de sua tese, de vez que a Constituição 
só permite um caso de suspensão das funções, prevista no artigo 26. Con-
corda pois com o parecer da Comissão e o reforça com uma emenda: 

"Se diga o seguinte: que o Senado não tem autoridade algu-
ma de pôr em questão a vitaliciedade dos poderes de algum de 
seus membros, uma vez aprovado e legalizado o seu diploma na 
ocasião competente." 

2 de junho de 1832, t. I, p. 373-375. 

N. &C. 

Entrava em primeira discussão o "parecer da Comissão de Constitui-
ção sobre a representação do Conselho Geral da Província de Goiás, rela-
tivo à eleição do Sr. senador marquês de Jacarepaguá." O Pe. Alencar 
volta a falar, pela ordem, para justificar a formalidade de sua emenda, 
que acabou sendo aprovada (Anais, I, 375), e defender-se da acusação 
de que ofendeu o Conselho de Estado (Anais, I, 376). O debate entre-
tanto prossegue e obriga o Pe. Alencar a intervir mais uma vez repelindo 
as mesmas acusações e recolocando a questão nos seus devidos termos: 
''A questão reduz-se a saber se o Senado está autorizado a tornar-se re-
visor da legalidade de seus membros; quando assim se julgue, resta de-
cidir a maneira de proceder a essa revisão. O meu voto contudo é que a 
Constituição lhe não dá poder para isso." A questão foi adiada pela hora. 
O parecer foi apoiado na sessão de 22 de junho, com emenda do Pe. Alen-
car (Anais, I, 396). O parecer é aprovado na sessão de 26 de junho, mas 
rejeitada a emenda do Pe. Alencar (Anais, I, 429). 

O marquês de Jacarepaguá, Francisco Maria Gordilho Veloso de Bar-
buda, era tido como cortesão de D. Pedro I. Não figurava na lista tríplice 
dos candidatos por Goiás composta por D. Francisco de Assis Masca-
renhas (marquês de Palma), Joaquim Xavier Curado (conde das Duas 
Barras) e José Caetano Ferreira de Aguiar. Mas tendo o imperador es-
colhido o conde de Palma, por São Paulo, e Ferreira de Aguiar, pelo 
Rio de Janeiro, mandou completá-la com dois suplentes, menos votados 
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e escolheu, entre estes, o marquês de Jaearepaguá. Este processo provo-
cou muitos protestos por parte da oposição, mas o marquês foi empossado. 
O mesmo fez o imperador com a lista de São Paulo, nomeando dois su-
plentes: D. José Caetano da Silva Coutinho e o visconde de São Leopoldo. 

Também dessa maneira discutível foi nomeado senador, pelo Rio, o 
Pc. José Caetano Ferreira de Aguiar, e por Mato Grosso o marquês da 
Praia Grande. Mas com a abdicação de D. Pedro I a questão voltou a 
debate. Em 1834 o deputado Pe. Bhering apoiado numa manifestação do 
Conselho de Goiás propôs que fosse declarada nula a posse do marquês 
de Jacarepaguá que era o mais visado desses escolhidos. A questão era 
da maior gravidade. Basta lembrar que a destituição da tutela de José 
Bonifácio pedida por Feijó não foi aprovada pelo Senado por um voto. 
A questão ainda se debatia no Parlamento quando Jacarepaguá morreu, 
em 1836, aliás em más condições financeiras. No mesmo ano, faleceram 
o Pe. Ferreira de Aguiar e o bispo D. José Caetano. Do caso trata o vis- 
conde de São Leopoldo cm suas Memórias ( 27 ).  

32/22 JOS~ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o demandante contra a objeção de não merecer a pensão 
por ter apenas 4 anos de serviço: 

"Nem por isso devia ficar privado do seu meio de subsis-
tência. Vamos reformando a nossa casa sem tirar o pão a ninguém; 
as reformas neste espírito são violentas, odiosas e prejudiciais, 
porque esses homens têm narentes, amigos, etc. e todos ficam ma-
jestosos, esses 30 ou 40 delltre família, parentes e amigos, formam 
parte da nação, cujo bem-estar nos pertence promover. Demais, 
isto é conforme ao que tem feito o Corpo Legislativo e mesmo 
do nosso dever. 

Este homem estava ;naquele emprego, não cometeu crime 
algum e quando menos esperava, tirou-se-lhe o lugar; porém o 
homem não deve ficar ao desamparo e atendendo-se mesmo ao 
pouco tempo de serviço, que ele tem, tirou-se-lhe a metade do 
ordenado; tirar-se-lhe todo não deve ser." 

22 de junho de 1832, t. I, p. 397. 

(27) V. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 37, p. 9. 
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N. & C. 

Entrava em primeira discussão a Resolução da Câmara dos Srs. Depu-
tados, autorizando o Governo a mandar pagar a Luís Antônio Ribas a 
c1uantia de trezentos mil-réis anuais, metade do ordenado, que vencia 
como fiscal da Intendência de Ouro Preto, cuja Resolução foi aprovada 
sem debate para passar à 21;1 discussão. 

A Resolução foi aprovada para passar à última discussão. 

32/23 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Não vê inconveniente regimental em aprovar a resolução vinda da 
Câmara dos Deputados, mesmo tendo já sido rejeitada quando pela pri-
meira vez viera diretamente ao Senado: 

"N6s podemos aprová-la ou reprová-la segundo se enten-
der; porque podem agora ponderar-se circunstâncias que não 
ocorreram em outra ocasião. Uma delas é a instância do Conselho, 
que continua a reconhecer a necessidade da subdivisão da fre-
guesia, o que em geral pode dizer-se que é sempre útil, não s6 
pela maior facilidade com que os povos recebem o pasto espiri-
tual, como para a administração da justiça civil, criando-se novos 
juízes de paz. Temos de mais a atender, que esta Resolução vem 
mais circunstanciada que a outra." 

25 de junho de 1832, t. I, p. 415. 

N. &C. 

Em discussão a Resolução da Câmara dos Srs. Deputados, tomada 
sobre outra do Conselho Provincial do Rio Grande, dividindo em três a 
freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. 

O Pe. Alencar volta a defender, em três intervenções, a validade de 
sua tese, citando inclusive os limites das novas freguesias, baseado no 
texto da resolução. Este foi aprovado para subir à sanção imperial (Anais, 
I, 418). 
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32/24 JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta emenda: 

"São reformáveis os artigos 64, 65, 66 e 67 da Constituição." 

Justifica sua emenda defendendo a tese de que convinha retirar ao 
Poder Moderador o direito de negar a sanção imperial a projetos aprova-
dos pela Assembléia Geral. Supõe-se que com isso se tirem atribuições 
ao monarca: 

"Eu digo que se lhe tira um peso que o incomoda; o monarca 
fica com todas as regalias, honras e comodidades que se podem 
desejar. No sistema representativo todo o peso dos neg6cios deve 
recair sobre a nação e seus empregados e nunca sobre o monarca, 
cuja pessoa deve ser revestida de dignidade e gozo de cômodos. 
Estou mesmo em que se lhe deve dar uma maior dotação e todas 
as mais comodidades, mas nunca ficar em estado de se compro-
meter com a nação e deve tirar-se-lhe toda a condição de poder 
dela ser odiado." 

25 de junho de 1832, t. 1, p. 420. 

N. & C. 

Os artigos da Constituição r·efqrmáveis, conforme o Pe. Alencar, são 
precisamente os que regulam o processo legislativo, no caso do imperador 
negar sua sanção. A emenda foi aprovada. Abre-se um longo debate no 
qual certas expressões do Pe. Alencar são sujeitas a severas críticas. O 
que o obriga de novo a intervir. 

32/25 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Acusam-no de tendências republicanas: 

"Eu não sou desses fanáticos que supõem que passando o 
nosso Governo à forma republicana gozaremos de mais liber-
dades do que pelo sistema monárquico, que adotamos; antes es-
tou persuadido do contrário. Na América do Norte não se goza 
de tanta liberdade como entre nós e se alguma coisa tem de 
mais é porque as suas instituições estão já em prática e a nós 
falta-nos ainda muito do que a Constituição concede" [ ... ] 
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"Não nos aterre a idéia de que fica a monarquia reduzida a 
república; todos conhecem hoje a vantagem que tem uma nação 
de possuir no seu seio uma dinastia cujo direito ao trono não 
possa ser disputado por outrem; eu em outro tempo tive a ca-
beça ocupada com essas idéias republicanas, porém hoje estou 
convencido da pouca fortuna que o Brasil gozaria se adotássemos 
um tal sistema e esta é a opinião geral.'' 

Os princípios sobre os quais se pretende fundar o direito de veto do 
monarca são errados, porque pela Constituição brasileira todos os direitos 
são delegações da nação, inclusive os do imperador. 

Acusaram-no de que: 

"Queria o monarca somente para gozar e para nada fazer e 
que nada mais útil havia do que gastar tantos cabedais com um 
homem que nada fazia. Eu trouxe esta matéria à questão, para 
rebater a argüição que se me fez de que eu queria diminuir a 
consideração do monarca; então disse que em nada queria que 
se privasse ao monarca do que é relativo ao seu cômodo, regalias 
e até pesares (28) e que com a doutrina do parágrafo só se tira 
aquilo que era capaz de o comprometer para com a nação. Me'.:· 
trei que as atribuições e prerrogativas que a Constituição dá ao 
monarca em nada ficam desfalcadas: eu não disse que o monarca 
de nada valia, ao contrário estou bem persuadido de quanto é 
vantajoso o ter uma família antiga no trono indisputável; não 
quero porém levar estas vantagens a fazer depender só delas a 
felicidade dos povos: um grande monarca tem custado muito às 
nações, que o têm tido." 

Repele enfim como inaplicável ao Brasil o exemplo da Inglaterra: 

"Na Inglaterra o Parlamento pode propor tudo quanto quiser, 
e se o rei não tivesse o veto, tudo podia cair por terra; mas a 
nossa Constituição marcou bem os limites parlamentares e se as 
Câmaras abusarem dos seus poderes, a nação embarnçará e não 
deixará progredir o abuso." 

25 de junho de 1832, t. I, p. 425-426. 

(28) O contexto leva a crer tratar-se de um erro do taquigrafo ou do tipó-
grafo, usando o termo "pesares", por "prazeres". 
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N. & C. 

Continuava a discussão da emenda proposta anteriormente pelo Pe. 
Alencar, que enfrenta com coragem o zelo monárquico dos velhos senado-
res, inspirado não mais, como confessa, em idéias republicanas, mas no que 
hoje chamamos de espírito democrático. A proposição 7'<!- em discussão, 
do projeto de reforma da Constituição bem como a emenda do Pe. Alencar 
foram rejeitadas (Anais, I, p. 45.'3). 

O Ato Adicional não alterou as disposições da carta acerca do veto. 
A lei de 14 de junho de 1831 é que determinou as funções do regente. Reti-
rou da Regência várias atribuições do imperador, como a dissolução da 
Câmara, conceder honrarias e dispensar as garantias individuais. Daí a 
ascensão da Câmara como órgão principal do Governo. 

32/26 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"A nobre Comissão de Estatística diz que a vila de São Fran-
cisco pertence em tudo à Província de Santa Catarina e s6 nesta 
pequena parte judicial é que ficou pertencendo ao ouvidor de 
uma comarca de São Paulq; é isto uma anomalia, que se tem con-
servado não sei por que, ~ para que ela acabe, voto pela Reso-

. lução." 
26 de junho de 1832, t. I, p. 430. 

N. & C. 

Entrava em discussão a "resolução apresentada pela Comissão de 
Estatística, sobre outra do Conselho Provincial de Santa Catarina para 
que o termo da vila de São Francisco do Sul, desanexando-se da Correição 
de Paranaguá da Província de São Paulo pertença à Correição da dita 
Província de Santa Catarina." O Pe. Rodrigues de Andrade era senador 
por Santa Catarina. A resolução foi aprovada para ser remetida à Câmara 
dos Deputados (Anais, 1, 433). 

32/27 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Concorda que o negócio volte à Comissão de Constituição de vez que 
se levando a dúvida 

"de ter a Assembléia Geral autoridade de declarar cidadão b.ra-
síleíro, direito de que ninguém pode duvidar. O que o nobre 
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senador acaba de dizer refere-se aonde o sistema de governo é 
federal, porque aí a Assembléia Geral não tem o poder de inter-
pretar leis, nem tem o Pode.r Legislativo em toda a sua plenitude, 
porém no Brasil a Assembléia Geral tem o poder de interpretar e 
revogar as leis e de regular o exercício do Poder Judiciário." 

30 de junho de 1832, t. l, p. 476. 
N. & C. 

Tratava-se de um simples processo de naturalização. José Inácio Bor-
ges apresentara indicação requerendo que os papéis fossem à Comissão de 
Constituição. A dúvida sobre a competência da Assembléia Geral no as-
sunto fora levantada pelo visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha. 
A indicação foi aprovada. 

32/28 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Envia emenda à proposição 8;t: "o artigo 138 merece reformá', e 
justifica: 

"Eu não sou contra o Conselho de Estado, porém não assen-
to que devem ser dez os conselheiros." 

30 de junho de 1832, t. I, p. 476. 

N.&C. 

Entrava em discussão a proposiçã-0 3;1 do projeto de reforma da Cons-
tituição. A emenda do Pe. Alencar foi aprovada (Anais, I, 477), apesar dele 
ter procurado situá-la no seu verdadeiro nível, contra uma objeção de 
Almeida e Albuquerque: 

"Nós não estamos reformando a lei da Regência, mas sim tratando de 
dar poderes para que seja reformada a Constituição." 

32/29 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Como membro da Comissão de Saúde Pública, manda à mesa o pa-
recer: 

"A Comissão de Saúde Pública, à vista da representação da 
municipalidade da Paraíba, em que requer providências sanitá-
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rias contra a cólera-morbo que lavra na Inglaterra e na França, 
entende que nada resta a fazer-se, visto que o Governo tem 
ordenado todos os meios profiláticos e a Sociedade de Medicina 
vulgarizado os terapêuticos, devendo esperar-se que continue as-
sim a vigilància do Governo, como as diligências da referida 
Sociedade, inadmissível a nossa esquivança e isenção de comércio 
sendo europeu, como propõe a mencionada municipalidade." 

2 de julho de 1832, t. II, p. 5. 
N.&C. 

Em 1828, foram extintos os órgãos centrais de inspeção da saúde, jul-
gados ineficientes (físico-mor, cirurgião-mor). A inspeção sanitária passou 
à jurisdição municipal. Em 11 de novembro de 1828, porém, foram dadas 
instruções gerais para se evitar na capital o aparecimento de peste que 
invadira os portos do Mediterràneo. Criou-se uma missão especial chamada 
Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro ( dec. de 27 de 
janeiro de 1829). Era uma defesa do território "contra a invasão de qual-
quer epidemia" (Joaquim José da, Silveira Sardinha). 

A primeira invasão da cóleril-morbo vai-se dar somente em 1855, 
começando por Belém do Pará. Erp. pouco tempo, após a chegada de 'uma 
galera portuguesa, espalhou-se a doença sendo identificado o mal levan-
tino. No Rio, instalou-se um lazareto nas ilhas de Maricá e no hospital de 
Jurujuba. A epidemia espalhou-se pelo Nordeste. 

No Rio de Janeiro o primeiro caso foi a 19 de julho de 1855. 
Nova invasão do mal deu-se em 1867 e 1870 provinda do Paraguai, 

trazido pelas tropas que regressavam da guerra. 
A terceira epidemia ocorreu em 1894, no Rio de Janeiro, São Paulo 

e :\Iinas, vinda do Rio da Prata (29 ). 

32.f30 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"O que se deve indagar é se esta despesa é ou não necessária; 
se se assenta que o é, não embaraça que a província tenha muito 

(29) De J. J. DA SILVEIRA S~INHA. As epidemias de cholera morbus 
n-0 Brasil. Jornal do Commercio. Tr13,nscrito na Revista do Brasil, n9 37, janeiro 
de 1919, p. 114. Do mesmo autor: "Higiene pública". Em Anais do Primeiro con-
gresso de História Nacional, do Inst~tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1914, 
vol. m, Rio de Janeiro, 1916, p. 717. 
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poucos rendimentos, deve entrar nas despesas gerais o déficit das 
províncias necessitadas: logo não pode haver dúvida em aprovar-
se a resolução." 

2 de julho de 18.32, t. II, p. 6. 

N.&C. 

Em discussão uma resolução vinda da Câmara dos Deputados, autori-
zando a Fazenda Pública a socorrer com a quantia de 1:200$000 o Hospital 
da Caridade da cidade de Goiás. Objeta-se contra a resolução, com a 
situação precária das finanças do país, obrigando o Pe. Alencar a duas 
novas intervenções. Na primeira, mostra, com a experiência que tem de 
outras províncias pobres, a importância do subsídio solicitado: 

"Em uma grande cidade se não existe hospital de caridade, há muitos 
médicos e cirurgiões que o povo consulta e a quem paga; mas não acontece 
assim nas terras pequenas; quem mantém ali os professores é o ordenado 
do hospital, porque das visitas pouco lucram e acabado o hospital eles 
se retiram." 

Na segunda, justifica a utilização do subsídio, em meios lucrativos ao 
estabelecimento, "sem privação de fazer as necessárias despesas; entende-
se bem que se fala das sobras; estas podem empregar-se na compra de 
algumas pequenas casas, ou outros objetos lucrativos." A resolução foi afinal 
aprovada para subir à sanção imperial (Anais, II, 8). 

32/31 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Mostra o infundado de certos .receios forrnalísticos e processuais que 
inspiram a rejeição do parágrafo em discussão e ataca de frente a questão 
de fundo no combate à reforma da Constituição. Todos os argumentos 
contrários à reforma se fundam numa única base: 

"Tudo que está feito se não é o melhor, ao menos é perigoso 
tocar-lhe e antes sofrer os defeitos do que arriscar novas inven-
ções." 

Reconhece que se trata de um princípio de prudência política, o qual, 
porém, levado com todo rigor, 

"produzirá a precipitação nas reformas, sendo inteiramente ne-
gadas, porque então elas serão feitas sem serem pelos meios 
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legais e pelo conseguinte perigosas. É este o caso, em c1ue pode-
mos dizer com o célebre Montesquieu, que é tão triste a condi-
ção das coisas humanas, que até a virtude precisa limites." 

Ilustra como exemplo da antiga H.oma as conseqüências funestas da 
falta de adaptação das leis às novas circunstâncias históricas e insiste que 
a reforma proposta é uma exigência da própria prudência política: 

"Nossa Constituição foi previdente, como todas as constitui-
ções modernas e se nós desejamos tão cordialmente sustentá-la 
ponhamos em prática o artigo 174 que também é uma parte dela, 
a fim de que seja conservado ileso o sistema feliz que ela nos ga-
rante. Tratando nós agora da reforma, marchemos com prudência, 
porque tendo a Constituição marcado quatro anos para depois de-
les se tentar qualquer reforma, é depois de oito anos que nós nos 
ocupamos dela, e então em que ocasião! Senhores, na ocasião em 
que um grito geral reclama e em que a experiência já nos tem 
mostrado não poderem mais andar as coisas da maneira que aqui 
têm ido. Com efeito, Sr. presidente, analisemos a nossa Constitui-
ção e veremos que indispensável se faz a reforma mormente na 
parte de que agora se trata." 

· Refere-se especificamente à IV Parte da Constituição, que regula 
as relações entre o Poder Central e os poderes provinciais: 

"Nesta parte certaII)ente, Sr. presidente, a Constituição não 
satisfaz decerto ao seu f~m; e começando a garantir e estabelecer 
um poder provincial, como se depreende do artigo 71, no segui-
mento dos mais artigos, que a este se seguem acanhou-se tanto, 
que indispensável se faz pôr em harmonia todos os artigos deste 
capítulo com o mesmo artigo 71." 

Admite que a tarefa é difícil, mas será trabalho para os legisladores 
da próxima legislatura: 

"A nós agora só cumpre reconhecer a necessidade da re-
forma e esta é tão saliente, que facílima é por ora a nossa tarefa. 
Sim, eu digo que é fácil conhecer a necessidade desta reforma; 
ela se patenteia pela mesma natureza das coisas. A índole e essên-
cia do governo representativo, essa feliz invenção do espírito hu-
mano, é produzir a felicidade real da nação aligeirando quando 
é possível o mau governo - que, posto que necessário e indis-
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pensável para manter a sociedade, é sem dúvida alguma sempre 
um mal na presença da liberdade natural do povo. Isto posto, 
indispensável se faz que uma Constituição bem organizada em 
conformidade desse sistema garanta, além dos direitos políticos, 
individuais a cada cidadão, direitos políticos e coletivos a cada 
província, dando-lhe uma administração peculiar, que aligeire a 
sua dependência do Governo Central." 

Comprova sua tese com os exemplos da própria monarquia portu-
guesa: 

"Ora [ ... ] se então isto assim se fazia, o que não se 
deverá fazer agora, que se conhecem os verdadeiros princípios 
sobre que deve basear-se o Governo; que se sabe que este não 
pode existir senão pelos interesses recíprocos entre todas as partes 
componentes do grande Brasil? Alguns mais exaltados dizem que 
estamos agora na maior dependência da Corte, do que no tempo 
do governo absoluto e bem que isto assim não seja em todo o 
rigor da palavra, contudo, guardada a diferença das idéias, que 
vigoravam naqueles tempos desgraçados, das que hoje grassam 
em um tempo de liberdade, pode-se dizer que a dependência, em 
que estão as províncias da Corte, é decerto insuportável." 

Repete os argumentos que já usara, em intervenções anteriores, para 
responder às objeções contra a reforma e propõe-se apresentar emenda 
em favor da reforma também do artigo 73 da Constituição. Justifica 
logo sua emenda de se criarem nos Conselhos Provinciais também duas 
Câmaras, como é o caso do Governo Central: 

"Até agora estava bem, porque como os Conselhos não pas-
savam de simples projetistas, vinha a Assembléia Geral a servir 
de segunda Câmara. O mesmo fazem os conselheiros gerais 
acerca das Câmaras Municipais. Mas logo que os Conselhos 
passam a fazer por si mesmos suas resoluções, necessitam ser 
atendidos." 

Responde às objeções levantadas contra essa emenda, insistindo es-
pecialmente em duas. A primeira tirada da dificuldade de se encontrarem 
nas províncias as notabilidades necessárias para compor duas Câmaras: 

"Para se ocupar em outro emprego é necessário um conheci-
mento positivo e peculiar a ele e para legislador serve o proprie-
tário bem-intencionado que, ainda que não seja dotado de gran-
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des conhecimentos, tem bastante discernimento e vontade de 
fazer bem à Pátria, onde está estabelecido e se não inventa pro-
jetos, sabe votar pelos bons e rejeitar os maus. Eis como se 
passam as coisas na realidade; portanto não será necessária tanta 
notabilidade." 

A segunda objeção funda-se na idéia de que a boa qualidade não 
vem necessariamente do número maior de legisladores: 

"Não sei bem se isto assim é, mas posso afirmar que essa 
idéia é contrá1ia ao sistema representativo. Neste sistema, a po-
pulação é a base da representação; quanto mais populosa é a 
nação, tanto maior é o número dos seus representantes; e neste 
caso podemos concluir que quanto maior uma nação, pior são 
as suas leis. Mas não é assim. Uma nação que tem crescido é 
porque tem sido feliz e feliz se não pode ser com uma má legis-
lação. Logo, este argumento não vale, até porque então prefe-
rível seria o governo absoluto, onde a legislação é obra de bem 
poucos." 

' Apresenta logo enfim uma segunda emenda de reforma e também 
ao artigo 72, criando um Consel_po Geral para a Província do Rio de 
Janeiro: 

"A Constituição garantia a todas as províncias este direito, 
mas por uma inconseqüência inexplicável privou o Rio de Ja-
neiro dele, como se o Rio de Janeiro não fosse uma província 
do Império. Além disso é necessário uniformizar o sistema. Co-
loquemos a Assembléia Geral no seu verdadeiro círculo; isto é, 
trate ela somente dos negócios peculiares de todas as suas pro-
víncias; como é que a deixaremos embaraçada com os da Pro-
víncia do Rio de Janeiro?" 

3 de julho de 1832, t. II, p. 13-17. 

N.&C. 

Voltava à discussão o parágrafo 9 da proposição da reforma da Cons-
tituição, tra'nsformando, em Assembléias provinciais, os chamados Con-
selhos Gerais das províncias. 

O artigo da Constituição em que se apóia a argumentação do Pe. 
Alencar era: "Artigo 71 - A Constituição reconhece e garante o direito 
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de intervir todo o cidadão nos negócios da sua província e que são 
imediatamente relativos a seus interesses peculiares." 

"Artigo 174 - Se passados quatro anos, depois de jurada a Cons-
tituição do Brasil, se conhecer que algum dos seus artigos merece refor-
ma, se fará a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara 
dos Deputados e ser apoiada pela terça parte deles." 

Os Conselhos Gerais foram de fato transformados em Assembléias 
Legislativas, mas nenhuma das duas emendas propostas pelo Pe. Alencar 
terão acolhida no futuro Ato Adicional. O Pe. Alencar volta a repetir, 
na sessão de 5 de junho, seus argumentos em favor especialmente de 
sua emenda relativa à reforma do artigo 72 da Constituição e à criação 
de uma Assembléia Legislativa também para a Província do Rio de 
Janeiro: "Apareceu a Lei do Tesouro que criou uma tesouraria na Pro-
víncia do Rio de Janeiro, além daquela que pertence à Caixa Geral do 
Império. Há na Corte um Tribunal Supremo de Justiça e não obstante 
assenta-se que deve haver uma relação provincial. Nos distritos desta 
província há Câmaras Municipais, assim como as há nos distritos de que 
se compõem as outras províncias; por que há de ficar logo esta sem um 
Conselho ou Assembléia provincial, que cure dos interesses que lhe são 
particulares, assim como acontece nas outras províncias?" (Anais, II, 51). 

32/32 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"Eu voto por este projeto; ainda que sou natural da cidade 
de Vitória, capital da Província do Espírito Santo, donde por 
sua resolução se desanexaram agora estas vilas, não me nego a 
ponto de desconhecer quanto as mesmas vilas lucram em ficarem 
pertencendo à Província do Rio de Janeiro. Todas as suas relações 
comerciais são para esta praça e é para aqui que os lavradores 
remetem os seus efeitos, tendo aqui os seus agentes e comissários: 
nada mais incômodo é do que serem estes homens a estabelecer 
outros agentes na Vitória para as suas dependências com o go-
verno provincial, para onde quase não há comércio algum, nem 
por conseqüência meios de ter ali fundos para despender nestas 
dependências a não ser a remessa do próprio dinheiro, o que é 
muito arriscado, porque tem de atravessar lugares infestados de 
índios bárbaros. 1!: a comodidade dos povos que deve regular as 
divisões do território do Brasil, porque quanto ao mais, todos 
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são brasileiros, sem diferença alguma. Por estes princ1p10s, que 
muito bem conhece toda a pessoa que sabe alguma coisa destas 
localidades eu voto, como já disse, para que o projeto passe." 

7 de julho de 1832, t. II, p. 68-69. 

N.&C. 

Tratava-se da discussão do projeto de lei, declarando que as vilas 
de Campos dos Goitacases e de São João da Barra fossem anexadas à 
Província do Rio de Janeiro. 

O projeto foi logo aprovado para passar à última discussão. 

Lei de 31 de agosto de 1832. 

32/33 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

"Esta arrecadação, Sr. presidente, era feita noutros tempos 
pelas Ordenanças, era m1Iito mal feita e alguns até se utilizavam 
mesmo desse produto e o distraíam para os seus negócios par-
ticulares, sem darem contas à Irmandade da Candelária, que 
é quem administrava istc.>. Ora, aqui o que se faz é tirar a arre-
cadação das mãos de uns e pôr na mão dos coletores. Eu sei 
que os lázaros passam m,uitas necessidades e um nobre senador, 
que presente está, trabalhou quanto pôde para melhorar a sorte 
destes desgraçados, que com efeito melhorou; porém, depois, 
tornou a cair no mesmo antigo estado, senão pior. Isto é uma 
obra de caridade, para a qual me parece que até se podia pedir 
urgência para passar em uma única discussão." 

9 de julho de 1832, t. II, p. 78-79. 

N.&C. 

Em discussão "o projeto de resolução vindo da Câmara dos Depu-
tados, que prescreve a fonna de aITecadar a contribuição voluntária em 
benefício dos lázaros". A discussão ficou adiada por requerimento de 
José Inácio Borges, pedindo à Çâmara dos Deputados os documentos 
em que se fundava a resolução, apesar do Pe. Santos Pinto ter procurado 
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fornecer ao servidor Borges as informações que queria obter através dos 
documentos da Câmara: Quando os lázaros "saíram de São Cristóvão, 
passaram para a Ilha das Enxadas e desta para a do Bom Jesus, onde 
não têm água corrente, mas sim um poço de que se servem para as 
necessidades comuns e uso ordinário, mas para beberem os enfermos vão a 
barcos com água de fora. Quanto à casa, não estão mal, contudo fal-
tam-lhes muitos objetos de primeira necessidade; todos eles não têm com 
que se cubram e mesmo de alimento não passam bem. Algumas esmolas 
têm tido e uma delas, muito boa, foi a que lhes fez a Irmandade do 
Sacramento, que concorreu com uma porção de mantas e lençóis. Não 
5,e pode negar que vivem em alguma miséria e a sua sorte excita a 
compaixão e se torna digna de ser recomendada". 

32/34 D. JOSÉ: CAETANO DA SILVA COUTINHO 

Apresenta artigo aditivo, depois de justificá-lo: 

"Lembro duas formalidades, que muito entorpecem a mar-
cha das coisas, o que em verdade não tem utilidade alguma 
real; a primeira é o juramento de calúnia: este juramento tão 
fácil de dar, longe de ser útil, quando não produza outro mal 
estraga as consciências, pelo abuso que se faz deste ato religioso. 
A fiança às custas é outra formalidade, que no meu ver deve 
ser banida do nosso foro; ela não serve senão de dar mais um 
apoio à chicana. O que é condenado nas custas deve pagá-las 
incontinenti e sem outro meio de conseguir senão a prisão. 
Eu mando portanto à mesa neste sentido o preciso artigo adi· 
tivo para se colocar onde convier: Ficam abolidas as formali-
dades do juramento de calúnia e de fiança às custas, mas esta 
última será substituída pela obrigação de pagar as custas da 
cadeia, quando se não paguem logo que forem julgadas." 

10 de julho de 1832, t. II, p. 94-95. 

N.&C. 

Voltava a segunda discussão do Código do Processo Criminal, ao 
que J). José Caetano oferece seu artigo aditivo, que foi logo apoiado e 
aprovado. 

169 



FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 32/35 

Enfatiza a importància do projeto, como relator da Comissão à qual 
fora remetido: 

"[ ... ] pelas grandes vantagens que traz ao Brasil, apresentan-
do-se à nossa mocidade um curso completo de Medicina e de 
todos os ramos de Ciências Naturais, que lhe servem de aces-
sórios, livrando-nos de ir procurar estes estabelecimentos em 
países estrangeiros, com grande incômodo e despesa; a qual um 
grande número de brasileiros talentosos não podem chegar, fi-
cando por isso sopitados. É portanto o meu voto que passe o 
projeto à 2\1 discussão, para se entrar no detalhe dos seus ar-
tigos." 

13 de julho de 1832, t. II, p. 134. 

N.&C. 

Continuava a primeira discussão do projeto de lei sobre a cnaçao 
de Escolas de Medicina, enviado à Comissão de Saúde Pública. Por 
proposta do Pe. Alencar, passou-se a discutir o projeto título por título, 
que acabou sendo aprovado para passar à última discussão (Anais, II, 
146). 

32/36 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

É de opinião que a concessão de sesmarias, solicitada no projeto, 
não devia ser exclusiva da Provírtcia de Minas, mas extensiva a todas; 
de outra forma, 

"sairá muita gente delas para ir povoar Minas, por isso melhor 
seria generalizar esta medida a todas as províncias. Acho tam-
bém neste artigo que, tratando-se do rio Doce, dá-se ao presi-
dente de Minas ingerência em uma província que está separada 
da sua jurisdição, porque os sertões do Rio Doce não s6 pertencem 
a Minas, como ao Espíritp Santo. Muito útil me parece aprovei-
tar estes terrenos, porque eles são fertilíssimos: eu sei de um 
homem que, de um alqueire de arroz, que aí semeou, colheu 
cento e tantos: mas estou que para isso mesmo é necessário uma 
lei geral." 

16 de julho de 1832, t. II, p. 156. 
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N.&C. 

Tratava-se de um projeto de colonização de estrangeiros, apresen-
tado pelo Conselho Geral de Minas Gerais. O Pe. Santos Pinto, senador 
capixaba, defende discretamente os interesses de sua província. 

32/37 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Mostra a incoerência da "tática parlamentar'': 

"Quando não queremos que passe uma resolução, diz-se: 
fique para a Lei do Orçamento, e outras vezes dizemos: não, isto 
não é objeto do Orçamento, quando às vezes o é" [ ... ] 

"Ora, como é que na Lei do Orçamento se há de estar a 
dizer "em tal província precisa-se uma ponte, tanto de despesa; 
mais um chafariz, tanto de despesa, etc.? Isto não convém. É 
necessário decretar só a obra, para então fixar-lhe a despesa na 
Lei do Orçamento." 

17 de julho de 1832, t. II, p. 161. 

N.&C. 

Em discussão o projeto autorizando o término da construção da 
chamada Ponte da Alfândega, do Maranhão. O projeto foi aprovado. 
Decreto de 11 de agosto de 1832. 

32/38 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Manda emenda ao parecer em discussão: 

"Que se decida a fórmula, por que o Senado quer deliberar 
sobre a questão da remoção do tutor; se em resolução, se em 
outra qualquer fórmula." 

A11tes porém justifica sua emenda: 

"Não dou por ora o meu parecer sobre o negócio, mas queria 
que o Senado desse uma decisão, a fim de se d.ar andamento a 
isto; porque conquanto convenha gastar-se nele todo o tempo 
para ser decidido com pmdência necessária, não convém pa-
liativos, mas sim uma marcha franca da Assembléia Geral. É 
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necessário que esta satisfaça a expectação pública, tirando a 
população do estado de incerteza em que hoje se vê a capital e 
por isso quisera eu que o Senado iniciasse a f6rmula de que quer 
que se use e que não se dissesse vagamente: esta não nos agrada, 
volte à outra Câmara e ele empregue outra f6rmula, que talvez 
também não agradará e assim por diante. Eis o que nem me 
parece bom, nem útil, nem político nas circunstâncias em que 
estamos." 

rn de julho de 1832, t. II, p. 178-179. 

N.&C. 

Entrava em primeira discussão o parecer da Comissão de Consti-
tuição, sobre a c6pia do parecer das Comissões de Constituição e de 
Justiça Criminal da Câmara dos Deputados, relativa à remoção do tutor 
de S. M. Imperial. 

A questão da remoção do tutor do imperador, José Bonifácio de 
Andrada e Silva, fora objeto de tempestuosos debates na Câmara (80 ). 

O parecer da Comissão da Câmara dos Deputados prestava-se, no 
Senado, a discussões formalística~, que o Pe. Alencar procura dirimir 
com sua emenda que foi apoiada. Diante da celeuma levantada por sua 
emenda, o Pe. Alencar pede para retirá-Ia e coloca diretamente a questão 
nos seus verdadeiros termos: "A questão é simples e clara, o melhor é 
deixarmo-nos dessas f6rmulas e tratar de decidir a matéria do negócio, 
isto é, se o tutor deve ou não ser ricmovido" (Anais, I, 182). Volta porém, 
logo a seguir, a se explicar para afastar qualquer suspeita de menosprezo 
dos membros da Comissfo do Senado (Anais, I, 184). Venceu-se que o 
parecer voltasse a essa Comissão. 

32/39 JOSJ;: MARTINIANO DE ALENCAR 

Aprova a emenda, que já defendera, propondo a reforma do artigo 72 
da Constituição, de maneira a se criar um Conselho Geral da Província 
do Rio de Janeiro. Apresenta logo a seguir novas emendas: 

"Tais são as que exigem a reforma dos artigos 40 e 43, 
para que o Senado não seja vitalício e tenha outra organização 
- 73 para se aumentar o número dos conselheiros de província 

(30) V. a respeito: O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Depu-
tados, índice de Assuntos, vol. V - Rio àe Janeiro, 1980. 
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e serem os Conselhos divididos em duas sessões - 132 para que 
os ministros referendem também os atos do Poder Moderador -
e 123 para que a Regência seja composta de um só membro." 

Defende a seguir suas emendas, respondendo às objeções levantadas 
contra elas. 

Em primeiro lugar, volta à tese da não-vitaliciedade do Senado, 
repetindo os argumentos que já usara e explicitando-os melhor: 

"Considere o Senado a sangue-frio e sem prevenção para a 
sua organização singular. Já disse que o Senado brasileiro era 
um corpo sui generis; que não tinha modelo na história das na-
ções. Decerto nessas mesmas monarquias da Europa o corpo 
vitalício ou hereditário, que corresponde ao nosso Senado, sempre 
tem uma espécie de corretivo. Quando ele se torna obstinado em 
não querer deixar passar uma medida indispensável à nação, o 
soberano, a quem é livre nomear membros, nomeia um certo 
número deles, que faz neutralizar a obstinação do mesmo corpo; 
mas no Brasil o número é fixo; não pode haver este remédio. 
Além disso, senhores, sendo aqui o número fixo, como é, e não 
podendo ter lugar a nomeação de um senador senão pela morte 
de outro, decerto virá a acontecer que o Senado se aniquile por 
si mesmo ou ao menos não possa ter seu exercício. O Senado é 
composto de homens de idade avançada e que pela circunspeção 
e madureza devem ter uma vida regular e sistemática; pelo con-
seguinte devem viver até a idade decrépita. Em tal caso chegará 
uma época em que o Senado só esteja composto de homens de 
80, 90 e 100 anos, mas ainda assim não é dado renová-lo; porque 
só a morte pode fazer vago um lugar de senador; e como então 
poderá o Senado trabalhar? O que já vai sucedendo corrobora 
esta hipótese. O Senado tem sete anos de existência; e já se não 
reúnem mais que 40 membros e destes não é muito que, atenta 
a idade e achaques inseparáveis da velhice, falhem diariamente 
às sessões 10 ou 12, como estamos vendo todos os dias. Logo o 
que será daqui a sete anos? Portanto, Sr. presidente, é indispen-
sável uma outra organização, aliás teremos daqui a pouco ne-
cessidade de tomar medidas fora da Constituição acerca do 
Senado e, se tal há de acontecer, não é melhor que, na confor-
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midade da mesma, deixemos faculdade à legislatura seguinte 
para dar remédio legalmente?" 

Defende a seguir outra vez o aumento do número dos conselheiros 
provinciais e sua divisão em duas Câmaras: 

"Como dividir os Conselhos Gerais com o pequeno número 
de membros, de que eles se acham por ora compostos? Demais 
as províncias pequenas têm agora 13 conselheiros; 7 fazem casa 
e 4 pelo conseguinte fazem lei! E quererá a Assembléia Geral 
entregar o destino das províncias a quatro indivíduos no importan-
te mister de fazer a legislação? Acresce, senhores, que este artigo 
tem ainda o defeito de estabelecer o número dos conselheiros de 
província em uma escala muito limitada, que não casa com a 
variada desigualdade da população de nossas províncias." 

Defende depois a necessidade de reforma do artigo 132 da Cons-
tituição: 

"Indispensável é que os ministros sejam obrigados a refe-
rendar todos os atos do soberano e não os que vêm debaixo do 
título - Poder Executivq. Isto é o que se pratica e nem sei por 
que não há de ser declar1,1do na Constituição, uma vez que temos 
um Direito Público escritp e bem definido. O caso é que em rigor 
de direito, se um minis,:tro não quiser assinar um decreto do 
Poder Moderador não poderá ser punido segundo a letra da 
Constituição: e sendo um absurdo, que no sistema constitucional 
os ministros não respondam por todos os atos do soberano, ne-
cessário é acabar com esta anomalia na nossa Constituição." 

Argumenta enfim a favor da Regência única, admirando-se antes 
que a idéia tenha levantado tanta oposição: 

"Nada mais é conforme a uma monarquia, do que, na falta 
do soberano, existir o Poder Executivo entregue a um só indi-
víduo. Ninguém hoje qisputa mais sobre este ponto. É reco-
nhecido que deliberar :>obre a fatura da legislação é negócio 
próprio a ser tratado por muitos; mas fazer executar a mesma 
legislação é objeto que só pode ser bem executado por um só 
indivíduo. Isto é tão reconhecido que até não há mais uma só 
constituição moderna em que o Poder Executivo do Estado não 
esteja entregue a um s6 homem ou isto seja nos governos mo-
nárquicos ou republicaqos" [ ... ] 
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"Três pessoas distintas e uma só vontade, Sr. presidente, só na 
Trindade Santíssima; entre os homens não há este fenômeno, 
nem mesmo que tivéssemos um pai, um filho e um neto para 
nomearmos regentes. Além disso, Sr. presidente, eu acho mesmo 
que seria político darmos uma oportunidade de se nomear ainda 
uma vez legalmente uma nova Regência na longa menoridade 
do nosso monarca." 

21 de julho de 1832, t. II, p. 209-211. 

N.&C. 

O artigo 132 que o Pe. Alencar propõe seja reformável dizia: "Os mi-
nistros de Estado referendarão ou assinarão todos os atos do Poder Exe-
cutivo, sem o que não poderão ter execuçãô'. Defende ele a idéia de que a 
assinatura de todo Ministério devia ser exigida para todos os atos não 
do Poder Executivo mas todos os atos do Poder Moderador, que ele 
preferia chamar Poder Soberano, isto é, todos os atos do imperador. A 
tese de entregar a Regência a um só acabou prevalecendo. Em nova inter-
venção, logo a seguir, o Pe. Alencar volta a defender a criação de um 
Conselho Geral para a Província do Rio de Janeiro, refutando as razões 
levantadas contra a tese que foi aceita (Anais, I, 215). Na sessão de 23 
de julho, é rejeitada a tese da não vitaliciedade do Senado (Anais, I, 228); 
é aprovada a emenda considerando reformável o artigo 73 da Constitui-
ção que fixava o número dos conselheiros provinciais, mas surge intenso 
debate relativo à reformabilidade do artigo 132, debate do qual o Pe. 
Alencar volta a participar: "Trata-se de fazer os ministros responsáveis 
por todos os atos do soberano ou eles sejam praticados debaixo do título 
de Poder Executivo ou de Poder Moderador; isto é, quer-se pôr a Cons-
tituição em harmonia com o que já se pratica entre nós" [ ... ] 

"Dado o princípio de que os atos do Poder Moderador não estão 
sujeitos à responsabilidade, quem não vê que aniquilada está de todo a 
base do sistema representativo? Senhores, neste sistema ninguém deve 
ser irresponsável; o soberano o é, porque seus ministros respondem pelos 
seus atos; os mesmos representantes da Nação estão sujeitos a uma 
responsabilidade, que é a não reeleição, quando o povo não está contente 
com seus procedimentos e é por isso que eu também não posso combinar 
com o sistema representativo, a vitaliciedade do Senado." 

Venceu-se, porém, que o artigo não era reformável (Anais, II, 
238-239). 
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FRANCISCO DOS SA\TOS Pll\TO32/40 

Discorda da emenda proposta: 

"A Comissão não julgou necessário estabelecer prêmios, mas 
atendendo a que de quatro em quatro anos haverá um concurso 
para se escolher à custa do Estado, a fim de colher reconheci-
mentos, pareceu-lhe que, havendo já este incentivo, ele era 
bastante para causar emulação." 

26 de julho de 1832, t. II, p. 259. 

N.&C. 

Voltava à discussão o projeto sobre reforma de Escolas de Medicina. 
José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Caravelas, propusera 
emenda conferindo prêmios aos melhores trabalhos, em condições a serem 
fixados pelos Estatutos. É dessa emenda que o Pe. Santos Pinto discorda. 
O mesmo padre, que era relator qa Comissão de Saúde Pública, rejeita 
outra emenda, proposta pelo marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira 
Brant Pontes, relativa à assistência aos alunos em viagens de estudo. O 
título 4Q do projeto foi aprovado, rejeitadas todas as emendas (Anais, 
II, 263). 

32/41 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Confessa que é desagradável j'!nvolver-se na discussão, na qual estão 
em jogo não s6 a causa nacional, mas também a de um indivíduo "digno 
de toda consideração". Recorda os méritos do tutor, como homem de 
ciência e como político. Propõe-se assim dar seu voto, sem levar em 
conta suspeitas ou pareceres mestno respeitáveis de terceiros: 

"Um s6 fato, uma só circunstância decide o meu voto nesta 
ocasião; eu vou dizer francamente em poucas palavras. É triste, 
mas de absoluta necessidade confessar, que entre o Governo, 
que em nome de Sua Majestade o imperador menor dirige os 
destinos do Império e o tutor, que dirige a pessoa, a educação e 
os bens do mesmo, exist\'l não já uma simples desarmonia, mas 
sim uma inimizade bem pronunciada e conhecida por todos." 
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Sem querer averiguar de que lado se encontra a responsabilidade 
pela inimizade considera que ela, em si mesma, constitui um grave 
perigo para a nação: 

"Não haverá um coração patriota, que não trema pelos desti· 
nos da pátria no iminente perigo, em que nos achamos com essa 
inimizade entre o Governo e o tutor. Sim, nas monarquias já bem 
estabelecidas e firmadas uma tal inimizade poderia causar per-
turbações mais ou menos violentas; mas nunca tão perigosas 
como entre nós, onde ainda não estando bem arraigado o sis-
tema, essas perturbações podem fazer vacilar o trono e trazer 
a dissolução social. J!: este o perigo em que nos achamos e a que 
necessariamente nos levarão os dois partidos, que se acham em 
frente, capitaneados por tão poderosos chefes. De um lado, está 
o Governo, que dirige os negócios públicos; do outro lado, o tutor, 
que dirige a pessoa e bens do monarca." 

Gerou-se um clima de desconfiança mútua entre as partes que se 
defrontam. A situação só pode ser remediada com o afastamento de uma 
das partes intrigadas: 

"Mas a Regência não pode ser demitida; ela é permanente 
durante a menoridade do soberano: deve pois sair o tutor, que 
a lei deixou amovível a arbítrio da Assembléia Geral. Este pois 
é o meu voto: ele se forma só na conveniência política de ata-
lhar o mal dessa rivalidade, que existe entre o Governo e o 
excelentíssimo tutor." 

Tanto mais quanto a Câmara dos Deputados já votou no mesmo 
sentido. Seriam imprevisíveis as conseqüências de uma ruptura entre o 
Senado, apoiando o tutor, e a Câmara apoiando a Regência. 

Termina, insistindo em quanto lhe custa dar seu voto no sentido 
da remoção do tutor. 

26 de julho de 1832, t. II, p. 263-265. 

N.&C. 

Entrava em discussão o ofício da Câmara dos Deputados relativo à 
remoção de José Bonifácio de Andrada e Silva da tutoria do imperador. 

No final de longo debate, "o presidente propôs ao Senado se se 
removia o tutor da Tutela Imperial e venceu-se que não". 
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Imediatamente o Pe. Alencar faz declaração de voto em contrário 
(Anais, II, 284). 

A conseqüência foi a demissão de Feijó do cargo de ministro da 
Justiça. 

José Bonifácio, de volta do exílio, voltou às boas graças de D. Pedro I. 
D. Amélia, segunda imperatriz, e que gostava de conversar em alemão com 
o velho sábio, reaproximou-o do imperador. D. Pedro restabeleceu-lhe 
até uma pensão de 4 contos por ano (Anais da Câmara, I, 71). Barbacena 
quis convencer José Bonifácio a aceitar o Ministério. José Bonifácio não 
aceitou mas colaborou com Barbacena ( 3l). 

Não foi surpresa, assim, a nomeação de José Bonifácio como tutor de 
D. Pedro II na ocasião da abdicação. Mas aí surgiu um obstáculo. A 
Constituição ( art. 130) falava em tutor do imperador menor que "seu 
pai lhe tiver nomeado em testamento". 

Ora D. Pedro I estava vivo e nomeara tutor por ato especial. Grande 
;Parte da Assembléia não reconheceu a validade dessa nomeação. O 
impasse resolveu-se com a eleição de José Bonifácio como tutor pela 
Assembléia. José Bonifácio, poréIIJ., no termo de posse só fez referência 
ao ato de D. Pedro I, isto é, não reconheceu válida a interferência dos 
deputados e senadores no caso. 

Eis que durante a Regênci;i, o partido restaurador (corcundas) 
começa a capitalizar os erros da Regência. José Bonifácio é apontado como 
líder inconteste dos partidários da volta de D. Pedro I (32 ). 

Feijó exige a destituição de José Bonifácio do cargo de tutor. A 
Câmara apoiava, mas o Senado rej~ita (por um voto). Mais tarde, durante 
as férias parlamentares, Aurelianq Coutinho, sob outro pretexto, destitui 
José Bonifácio. O Parlamento reupido encontra o fato consumado. 

32/42 JOS:it MARTINL-\NO DE ALENCAR 

Defende os artigos da resolução em discussão: 

"Eu não acho inconveniente em que o juiz de paz de uma 
província tenha diferentes atribuições das de outra, segundo 

(31} ANTONIO MENESES VASCONCELOS DE DRUMMOND: "Anotações 
à sua biografia.'' Anais ãa Biblioteca Nacional, Rio, vol. XIII, 21), 1890, p. 140 e segs. 

(32) MOREIRA DE AZEVEDO: "Motim político de dezembro de 1833", Re-
vista ão Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 39, p. 11. 
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suas particulares circunsttmcias, assim de população como mesmo 
de localidades; o que dará influência sobre o modo de pôr em 
prática as atribuições que a lei geral dá a estes juízes." 

Passa a demonstrar a conveniência de aprovar a resolução e a con-
sonância desta com o que já foi aprovado a respeito do Código de Pro-
cesso. Insiste na importância da aprovação do artigo 39 

"No Ceará há uma quantidade de vagabundos, que espalha-
dos pela província andam de fazenda em fazenda, onde os pro-
prietários, sem custo, os acolhem porque têm abundância de ter-
ras e lhes nutre a ociosidade que produz tantos vícios. Os lugares 
mais amenos da província são os que mais acolhem estes vadios. 
No Cariri, por exemplo, foi fácil a Joaquim Pinto Madeira ajun-
tar 3. 000 homens desta espécie. A fertilidade do país lhes dá fácil 
meio de subsistência em toda a parte; e n6s já vimos desgraçada-
mente o grande mal que tais homens têm causado; este artigo 
pois, tende a providenciar a continuação do abuso, que os vadios 
fazem da fertilidade do país." 

27 de julho de 1832, t. II, p. 288-289. 

N.&C. 

Entrava em discussão a resolução vinda da Câmara dos Deputados 
sobre o Conselho Geral do Ceará, dando várias incumbências aos juízes 
de paz daquela província. Os três primeiros artigos que o Pe. Alencar 
defende diziam: 

"Artigo 19 - Os juízes de paz desta província cuidarão, em observân-
cia do parágrafo 59, da lei de 15 de outubro de 1827, em indagar e fazer 
um exato arrolamento de todas as pessoas, que existirem dentro do distrito 
de sua jurisdição, com especificação de suas naturalidades, idades, ocupa-
ções; e de proceder contra aqueles que forem achados vadios e sem meios 
decentes de subsistirem, na conformidade da lei. 

Artigo 29 - Todo o indivíduo que mudar a sua residência de um para 
.mtro distrito desta província será obrigado a ir munido com atestado do 
juiz d.e paz do respectivo lugar, em que declare a sua conduta e de que 
viveu no lugar do distrito de onde se muda; e o que se mudar sem este 
requisito pagará a multa de vinte mil-réis ou sofrerá trinta dias de cadeia. 

Artigo 39 - Nenhum proprietário de terras consentirá nelas indivíduo 
algum por mais de três dias, sem que apresente o atestado declarado no 
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artigo antecedente; e o que o contrário fizer pagará de multa trinta mil-
réis ou sofrerá trinta dias de cadeia." Posto em votação o artigo 1.9, não 
passou, julgando-se prejudicados os demais (Anais, II, 290). 

32/43 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Opõe-se à resolução: 

"Custa a crer que se pretenda criar uma freguesia onde não 
há igreja, nem casas, nem as poderá haver porque há 80 anos que 
este lugar está descoberto e nenhum aumento tem tido. 

Os poucos moradores que há nas vizinhanças são em número 
tão pequeno que não é possível que sustentem um pároco: eu 
falo nesta matéria com perfeito conhecimento da localidade; o 
Conselho, que é composto de homens da capital ou de muito 
perto, fez esta proposta sem ter conhecimento algum deste lugar 
e talvez por informação de alguma pessoa individualmente inte-
ressada." ' 

27 de julho de 1832, t. II, p. 290. 

N. &C. 

A resolução também vinda da Câmara dos Deputados previa a criação 
no Ceará da nova freguesia de Santo de Brejo Grande e definia seus limi-
tes. O texto da resolução consta dos Anais (II, 170). As referências para 
definir os limites, sem nenhuma precisão técnica, são de uma comovedora 
cor local. A resolução foi logo rejeitada. 

Brejo Grande, freguesia do Crato. Elevada a paróquia em 1838 (33 ). 

32/44 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"O que há de real é que uma crise extraordinária nos ameaça 
e não é neste momento que nós havemos de discutir fórmulas e 
etiquetas. O que se deve dizer é que temos já participação oficial 
de que a Regência pediu a sua demissão, em conseqüência do 
que a Câmara dos Deputados se declarou em sessão permanente, 

(33) ANTONIO MARTINS FR~CISCO e RAIMUNDO GIRAO chamam a 
localidade Brejo dos Santos, hoje Brejo Santo. O Cea.rá, 3~ ed. 1966. 
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e nomeou uma Comissão para tratar deste negócio. O Senado 
deve também tomar uma deliberação, deve tratar de fazer al-
guma coisa. Portanto, eu requeiro que este ofício vá a uma Comis-
são para dar sobre ele o seu parecer com urgência e que esta 
Comissão seja especial." 

30 de julho de 1832, t. II, p. 325. 

N. &C. 

O Senado estava em sessão extraordinária, declarada permanente, ante 
a crise da Regência. Uma Comissão especial redigira parecer, em resposta 
ao ofício da Câmara dos Deputados, declarando-se em sessão permanente. 
O parecer da Comissão especial dizia: 

"A Comissão especial encarregada de interpor parecer sobre o ofício 
vindo da outra Câma·ra, a qual por isso se declara em sessão permanente; 
suspendendo todas as observações que se oferecem sobre faltas de forma-
lidades para atender unicamente à importância das medidas que se devem 
tomar, entendeu que se responda à outra Câmara, que em conseqüência 
do seu ofício, também ao Senado se constitui em sessão permanente, 
esperando que da outra Câmara venham as participações ou projetos que 
parecerem convenientes, a fim de que o Senado possa concorrer como 
deseja para bem da tranqüilidade pública." 

Não se entende que mais desejava o Pe. Alencar com seu requeri-
mento. O parecer foi aprovado, ficando prejudicado este requerimento 
(Anais, II, 327). 

Esta foi a repercussão de chofre no Senado da tentativa de golpe par-
lamentar para reformarr a Constituição, erigindo-se a Câmara em conven-
ção e aprovando-se um projeto já impresso pelo Cônego José Bento Leite 
Ferreira de Melo, numa tipografia em Pouso Alegre, chamada, por isso, 
"Constituição de Pouso Alegre." Achava-se impossível esperar todo o ano 
de 1833 para só os deputados empossados em 1834 votarem a reforma 
cujos pontos haviam sido esboçados na lei de 1832. O movimento iniciou-se 
com a denúncia da Regência e do Ministério. 

O golpe falhou porque uma parte dos deputados, liderada por Car-
neiro Leão, depois marquês de Paraná, conservou a cabeça fria e rejeitou 
o plano. Voltaram atrás os golpistas e a Regência prosseguiu ( 34 ). A refor-
ma fez-se regufarmente em 1834. 

(34) O caso é estudado minuciosamente por OCTAVIO TARQtJ1NIO DE 
SOUSA em Três golpes de Estado, incluído na História dos Fundadores do Im-
pérw do Brasil, vol. III, Rio de Janeiro, J. Olympio, 1957. 
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Alencar, pelo que se vê, inclinava-se a apoiar as deliberações da 
Câmara. 

32/45 JOS~ MARTINIANO DE ALENCAR 

Não vê nenhuma razão em defesa da indicação em debate. A Câmara 
dos Deputados não aprovou o parecer de sua Comissão que supostamente 
continha referrocias injuriosas ao Senado e os próprios autores do parecer 
o retiraram. 

"O Senado não deve tomar em consideração o que se acaba 
de passar, mostrando nisso a prudência, sangue-frio e dignidade 
que o caracterizam (apoiados); porque um ou outro membro da 
Câmara dos Deputados avançou proposições ofensivas ao Senado, 
devemos nós fazermos o mesmo? Sem dependência do comporta-
mento de outrem, devemos marchar constantemente em regra e 
as más ações dos outros, ainda que tenham alguma referência 
a nós, devem ser castiga~as pela opinião pública, que se pronun-
cia logo contra quem a pratica e a honra do Senado fica ilesa, 
se ele não sai da linha pe seus deveres. Cuidemos portanto nos 
trabalhos que estão ao nosso cargo e façamos abstração do que 
há passado fora desta Casa e em que n6s não tivemos parte algu-
ma. Não nos falta em ci.ue aproveitarmos o nosso tempo a prol 
da nação, que de nós deve esperar boas ações em seu benefício: 
eu voto por isso contra a indicação. A efervescência está quase 
de todo acalmada; e há de o Senado fazê-la reviver? Não seria 
tal procedimento conse11tâneo com este Corpo respeitável, com-
posto de anciões probos e amantes do sossego público." 

1 de agosto de 1832, t. II, p. 330-331. 

N. &C. 

A propósito do episódio da renúncia da Regência, Felisberto Caldeira 
Brant Pontes, marquês de Barb~cena, apoiado por José da Silva Lisboa, 
visconde de Cairu, apresentara indicação: 

"Requeiro que se peça à Câmara dos Deputados uma cópia do ofício, 
que lhe fora dirigido pela Regência pedindo demissão, que esta cópia seja 
remetida a uma Comissão especial para interpor seu parecer sobre os meios 
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que o Senado deve empregar para repelir as acusações injustas, que contra 
ele se fizeram." 

ll: contra essa indicação que argumenta com bom senso o Pe. Alencar. 
Depois de longo debate, a indicação não foi aprovada (Anais, II, 336). 

32/46 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Argumenta contra a resolução que propunha a divisão da freguesia 
do Saoramento da cidade do Recife: 

"A capital da Província de Pernambuco, como já disse a 
primeira vez que se tratou deste negócio, é dividida em três 
bairros e nem uma divisão é mais natural para as freguesias que 
a destes mesmos bairros, que ficam separados por pontes. A fre-
guesia do Sacramento não pode ter meia légua, nem pode esten-
der-se mais, só se aterrar o mar. O vigário tem ali 9 padres que 
o coadjuvam e nas duas capelas, 2; o que é muito suficiente para 
a administração dos sacramentos, em toda a freguesia, que eu 
não a posso oonsiderar com meia légua de extensão" [ ... ] 

"Quanto à população, eu vejo que de 40 anos para cá deve 
ter crescido muito; mas que tem isso pM"a a necessidade de divi-
são? Quando não há grandes distâncias, o acréscimo da população 
não influi, po.rque se aumenta o número de coadjutores." 

2 de agosto de 1832, t. II, p. 340-341. 
N. &C. 

O Pe. Alencar volta a impugnar a resolução, argumentando que uma 
freguesia de meia légua possa ser considerada extensíssima: 

"Não se está nas mesmas circunstâncias na cidade do Recife, que nas 
freguesias do campo, onde um pároco é obrigado a andar 10 e 12 léguas 
para ir saoramentar um enfermo." 

A resolução não foi aprovada. 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 32/47 

Propõe uma solução alternativa para a resolução em debate: 

"Para conciliar as duas opiniões, lembra-me o edifício onde 
estava a fábrica de pólvora na Lagoa Rodrigues de Freitas: é uma 

183 



casa espaçosa e tem uma grande chácara com água corrente; é 
retirada do povoado e não está tão distante da cidade, que não 
possam ir a ela os professores e mais socorros, de que necessi-
tarem." 

18 de agosto de 1832, t. III, p. 25. 

N. &C. 

Já em segunda discussão a resolução vinda da Câmara dos Deputados, 
restituindo ao serviço dos lázaros o edifício de São Cristóvão desta Corte. 
Antônio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, se pronunciara 
contra a resolução, defendida por outro lado pelo senador José Inácio 
Borges. A resolução entretanto foi aprovada (Anais, III, 27). 

Os morféticos do Rio de Janeiro foram isolados pelo conde de Bo-
badela em choupanas em São Cristóvão, sob os cuidados de donatos fran-
ciscanos. O conde da Cunha, seu sucessor no governo do Rio, instalou-os 
em 1763 num prédio de antiga propriedade dos jesuítas em São Cristóvão. 
O bispo D. Frei Antônio do Desterro confiou a direção do lazareto à 
Irmandade da Candelária sob a qual permanece. Com a chegada da Corte 
em 1808 os doentes foram transferidos para a ilha das Enxadas a fim de 
da(l' lugar a um quartel. As instalações eram, porém, precárias. Pensou-se 
então na chácara da Bica, na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas verificou-se 
que não tinha instalações adequadas. l\fodou-se assim o estabelecimento 
para a ilha do Bom Jesus, também inadequada. 

Em 1832 a Câmara dos Deputados prüpôs a volta à antiga casa dos 
jesuítas em São Cristóvão, que convenientemente adaptada com muitos 
donativos foi a sede definitiva do hospital. O Pe. Alencar bateu-se pela 
instalação na antiga fábrica de pólvora, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas, 
mas os pareceres não foram favoráveis ( 35 ). 

O decreto de 25 de agosto de 1832 manda restituir à Administração 
dos Lázaros o antigo edifício em São Cristóvão que serviu de hospital aos 
mesmos lázaros. 

Na sessão de 23 de agosto, o Pe. Alencar intervém mostrando que os 
prédios da Lagoa Rodrigo de Fireitas estavam imprestáveis. A resolução 
é aprovada em última discussão e sobe à sanção imperial (Anais, III, 74). 

(35) F. B. MARQUES PINHE;IRO: Irmandade do Sant!ssimo sacramento 
da Freguesia de N~ s~ da Candelária, suas repartições, coro, caridade e Hospital 
dos Lázaros, vols. I e II. Rio de Janeiro, 1930, p. 369. 
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JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR32/48 

Invectiva com veemência o senador que se ocupara em "denegrir a 
reputação do ministro da Justiça". 

"Em lugar de se debater a questão, continua-se a falar do 
ministro demitido; mas note-se bem que eu o defendo depois 
que ele se ausentou e o nobre senador é então que o ataca e 
quem andará com o turíbulo na mão? E que fez o ministro de 
desagradável ao nobre senador? O que disse de pessoas a quem 
julgou causa de grandes males iminentes ao Brasil? Mas o nobre 
senador já cobriu de baldões e impropérios em outro tempo a 
cidadãos cujas ações deviam ser aplaudidas pelos bons brasileiros 
e amantes da liberdade; e agora enche de sarcasmos o ministro, 
porque diz muito menos do que então se dizia! São os nobres 
senadores mais provectos e anciões que, afastando-se do Regi-
mento, descem a personalidades para invectivar a um terceiro." 

Advertido por Antônio Luís Pereira da Cunha, na presidência do 
Senado, chamando-o ao assunto em debate, insiste na sua posição: 

"O nobre senador não pode desconhecer que o defeito do 
c6digo é saliente; e que quando o ministro pretendesse uma emen-
da no artigo de que se trata, tinha toda a razão. O nobre senador, 
desviando-se da questão, envenena a opinião do ministro e incre-
pa-me por estar com o turíbulo na mão incensando o ídolo! Eu 
levantei-me para defender um servidor do Estado, de cujo zelo 
e patriotismo estou convencido; disse eu que a vitória tinha sido 
efêmera e ainda o repito; porque não é possível que os brasileiros 
estejam iludidos por muito tempo e que deixem de honrar a vir-
tude e o merecimento onde ele se achar; esta é a minha opinião 
e não ofendo a ninguém quando a emito; se ela desagrada a 
alguém, pouco me embaraça com isso; eu hei de dizer franca-
mente aquilo que entendo e por isso não se me poderá dizer 
com justiça que eu incenso a ninguém." 

18 de agosto de 1832, t. III, p. 34-35. 
N. &C. 

Estava em discussão o artigo do C6digo de Processo que definia o 
crime de rebelião. O ministro da Justiça defendido pelo Pe. Alencar era 
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o Pe. Diogo Antônio Feijó, que, tendo assumido o Ministério a 5 de 
julho de 1831, acabara de se demitir a 31 do mesmo mês de 1832. Não 
constam dos Anais nem o discurso do senador que ataca Feijó nem o dis-
curso que na véspera fizera defendendo o ministro da Justiça. O senador 
acusa o ministro de pretender diminuir o número de pessoas necessário 
para caracterizar o crime de rebelião, com o objetivo de poder com mais 
facilidade suspender as garantias dos cidadãos. 

32/49 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Sente-se obrigado a intervir para explicar sua mudança de op1mao 
sobre o problema. Não sendo jurista preferiu seguir a opinião daqueles 
senadores em que supõe "bastante inteligência e boa fé", mas nunca des-
prezando a própria inteligência. Julga desnecessária qualquer alteração 
110 artigo em debate a partir das razões em que se fundam as emendas 
propostas: 

"Primeiramente, seria o receio de que o Código não abran-
gesse todas as ações, quy podem ser julgadas crimes; e em se-
gundo lugar, pôr o Código em harmonia com a Constituição, 
isto é, estabelecer o caso em que se desse a possibilidade de se 
levantarem as garantias da Constituição." 

Mostra que essas razões são ]fnfundadas. O Código garante suficien-
temente a segurança do Estado contra as dificuldades levantadas nas 
discussões, ou sejam: a de definir em que consiste a "consumação" de um 
crime e a de reunir 20 mil pessoas como exigência para a suspensão das 
garantias dos cidadãos. Envereda por uma longa discussão casuística para 
dissipar essas dificuldades, citandq exemplo do que ocorre no Brasil, a re-
belião de Pinto Madeira, e na In~laterra, e conclui: 

"Entre todas as nações civilizadas se tem reconhecido que o 
rigor das penas não é que previne o crime, mas sim a execução 
das leis. Deixemos o nosso Código como está. Por outro lado, 
já se provou acaso que as penas impostas pelo nosso Código não 
são as úteis? Não; o que ~em sucedido é que não se impõem essas 
mesmas penas, que ele r,narca; porque se se tivessem imposto e 
a nação por experiência conheça que com isto não se coibiam os 
delitos, então se devia reformar o Código; e. qual será o motivo de 
não se imporem as penas nestes crimes de lesa-nação ou majes-
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tade? De duas uma: ou é por causa dos processos ou é por causa 
dos mesmos magistrados; se é por causa do processo, nós esta-
mos finalizando o código dele; e se é por causa dos magistrados, 
então, o remédio está neste mesmo Código, no capítulo que 
marca as penas dos empregados públicos." 

21 de agosto de 1832, t. III, p. 49-52. 

N. & C. 

Continuava a discussão do Código do Processo no artigo relativo ao 
crime de rebelião. O Pe. Alencar, em duas novas intervenções, volta a 
explicar sua tese, tentando fazer distinção entre conspiração e rebelião 
e refutando várias objeções contra ele levantadas. O artigo foi aprovado 
com algumas emendas (Anais, III, 57). 

32/50 JOS:E:: MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende as resoluções criando uma nova freguesia na capela de Nossa 
Senhora da Glória, povoação de Maria Pereira e outra na povoação de 
Cascavel. 

23 de agosto de 1832, t. III, p. 75. 

N. &C. 

As resoluções foram logo aprovadas, decreto de 4 de setembro de 
1832: cria uma freguesia na povoação de Cascavel, no Ceará, e de 6 de 
setembro: cria nova freguesia na capela de Nossa Senhora da Glória, na 
povoação de Maria Pereira, Ceará. 

32/51 JOS:f: MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a resolução, mas considera mesquinho o incentivo oferecido: 

"Que coisa são cinco ou dez mil-réis para servirem de incen-
tivo aos proprietários para construírem açudes que preservem do 
flagelo das secas? Todos os brasileiros sabem quanto aquela des-
graçada Província do Ceará tem sofrido com as secas e a expe-

1 
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riência agora tem mostrado algum açude, que na província, feito 
pelos proprietários nas suas terras, apresentam um remédio ex· 
traordinário contra estas secas; porque toda a circunstância das 
margens daqueles açudes conservam matas nas quais já eles 
podem plantar. Presumiu agora o Conselho Geral e muito bem, 
que se desse um incentivo aos proprietários para saírem daquele 
letargo em que estão e se fizessem açudes nas estradas e nas 
suas propriedades, a província tiraria utilidade disso. O que eu 
acho porém é que é muito diminuto esse incentivo: porque quan-
tas braças terão esses açudes? Cinco ou dez braças, o que toma 
o prêmio muito pequeno; parece-me pois que ainda que se gas-
tassem dez contos de réis, para suavizar naquela província o fla-
gelo, que sofre da seca, devia dar-se essa quantia por bem em-
pregada, ainda que não fosse senão para a conservação de seus 
animais que são realmente os melhores do Brasil." 

Refere-se à construção de poços artesianos que exigem mais recursos e 
conclui que se trata de beneficiar não a particulares apenas, mas à nação. 

23 de agosto de 1832, t. Ili, p. 75-76. 

N. &C. 

A resolução oferece gratificações a fazendeiros que construíssem "açu-
des de pedra e cal". A resolução foi logo aprovada, sem alteração quanto 
às gratificações. 

32/52 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Pede o adiamento da discussão: 

"Dá-se esse ordenado só aos lentes da Bahia, como se fossem 
privilegiados, além de ~e lhes dar casa para essas aulas. Eu 
acho que isto deve ficar adiado, por isso que daqui a dois anos 
eles farão o que entenderem, porque passando a reforma da Cons-
tituição, elas das suas rendas provinciais poderão então dar quatro 
ou seis mil cruzados, se quiserem. Não chegue a uma espécie de 
servilismo o aprovar-se aqui tudo quanto vem dos Conselhos 
Gerais." 

23 de agosto de 1832, t. III, p. 77. 
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N. &C. 

Aprovara-se uma resolução criando um colégio de letras na Bahia, 
mas o Pe. Alencar levanta dúvidas sobre o ordenado de 800$000 previsto 
para os professores. Em vista disso, o assunto foi adiado. Nota-se que o 
Pe. Alencar prevê para dois anos a reforma da Constituição, que de. fato 
s6 pôde ocorrer em 1834, com o Ato Adicional. 

32/53 JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR 

Não concorda com a idéia proposta, 

"porque haverão [sic] comarcas, que precisam mais de três 
juízes, de maneira que, como está aqui, pode suceder que co-
marcas hajam, em que um s6 juiz possa fazer isto, e outras que 
necessitem de mais três juízes." 

25 de agosto de 1832, t. Ili, p. 81. 

N. & C. 

Continuava a discussão do Código do Processo, no artigo 69, do 
Capítulo 19, Título I, que prescrevia: 

"Haverá em cada Comarca de um até tr& juízes de Direito" [ ... ] 
Um trecho do discurso do Pe. Alencar não foi ouvido, mas da seqüência 
se colige que ele sugeria fosse deferida aos presidentes das províncias, 
que podiam chamar ''homens que tenham conhecimentos topográficos", a 
função de dividir as comarcas de maneira a poderem ser atendidas por 
um juiz de Direito. A idéia do Pe. Alencar foi de certo modo incorporada 
à subemenda do senador Rodrigues de Carvalho: 

"Feita a divisão haverá em cada comarca um juiz de Direito." 

32/54 JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a tese comumente aceita de que, 

"ficam os jurados autorizados a julgar, como é de sua essência, 
segundo os ditames de suas consciências: isto porém não quer 
dizer que os jurados possam caprichosamente condenar um ho-
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mem, contra quem se não apresentam provas algumas; a ação 
do legislador não chega a coisas que estão fora das probabi-
lidades humanas: nunca podemos supor que os homens sejam tão 
perversos que abafem caprichosamente o testemunho de sua cons-
ciência e condenem o seu semelhante, não lhe encontrando cul-
pabilidade." 

Discorda da opinião dos senadores que se escandalizaram com as 
exigências requeridas ao autor ou editor de um impresso. Estas exigên-
ciais propunham que 

"além dos requisitos exigidos na Lei da Liberdade de Imprensa, 
seja pessoa conhecida, residente no Brasil, que seja hábil, que 
tenha renda suficiente para votar nas eleições primárias e que 
não esteja pronunciado em processo crime. Demais que não tendo 
meio de satisfazer a multa, em que seja condenado, fique o im-
pressor responsável à satisfação: onde está aqui o indecoroso? 

Defende o direito natural de expressão do pensamento: 

"Mas não o é o fazer-se cidadão escritor público; o publicar 
doutrinas, que tendem a dirigir a opinião pública, é um direito 
político concedido pela Constituição e que as leis podem restrin-
gir ou ampliar, segundo for conveniente, como a mesma Constitui-
ção declara quarido diz que os escritores devem responder pelos 
abusos que se possam cometer no exercício destes direitos e 
como se pode dizer que ao legislador não cabe. o regular os li-
mites deste direito?" 

E perora: 

"Em todas as nações onde há liberdade de imprensa, o es-
critor oferece uma garantia à reputação e honra das pessoas a 
quem possa ofender; e es~a garantia está nas qualidades pes-
soais do mesmo escritor, tudo o mais é deixar a porta aberta à 
imoralidade; é permitir-se que se desacreditem famílias hones-
tas e que o povo se torne cada vez mais imoral; e a liberdade 
de imprensa, um dos majs firmes sustentáculos dos governos 
representativos, torna-se o seu maior flagelo." 

30 de agosto de 1832, t. III, p. 118-119. 
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N. & C. 

São curiosas e parecem até bastante temperamentais as reações do 
Pe. Alencar, na discussão do Código do Processo. Liberal quanto ao ar-
tigo relativo aos jurados, quando dá um crédito de confiança à honesti-
dade do homem, mostra-se austero quanto ao artigo que se relaciona com a 
überdade de imprensa. Talvez não deixassem de influir sobre sua opinião 
os violentos ataques que a imprensa desfechara contra o ministro da Jus-
tiça demissionário, o Pe. Diogo Antônio Feijó. Os artigos foram aprovados 
com alguma emenda. 

32/55 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Pede adiamento da discussão até que seja aprovada a Lei do Orça-
mento. 

Concordaria em conceder a gratificação "a qualquer homem da arte" 
que se dispusesse a ir trabalhar na província, mas o que se propõe é 
criar um cargo, com o elevado ordenado de 800$000, que não ganham os 
cirurgiões de outras capitais: 

"Isto é uma mania de criar lugares a fim de todos serem 
empregados públicos e procurar-se meio de viver à custa da 
Fazenda Pública. Os Conselhos não tratam de outra coisa mais 
do que acomodar gente da sua afeição, que é o que todos os 
dias estamos vendo. Isto assim não pode continuar." 

1 de setembro de 1832, t. III, p. 139. 

N. & C. 

Tratava-se de uma resolução do Conselho Geral do Piauí criando "o 
lugar de cirurgião do partido público, na capital da mesma provínr.ili." 
O Pe. Alencar insiste na impugnação da resolução: 

"Se fosse, pois, para dar uma gratificação, eu conviria e até mesmo 
que se desse mais, atendendo à distância daquela província, porque cer-
tamente um bom cirurgião não quererá sair da capital ou da Bahia para 
ir para lá por uma pequena quantia; só se for algum charlatão, que em 
vez de curar, vá ainda matar mais gente do que a que morreria pela sua 
falta". O adiamento foi aprovado (Anais, III, 140). 
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O decreto de 18 de outubro de 1832, não obstante, criou o lugar de 
cirurgião de partido público na capela da Província do Piauí. 

SESSÃO DE 1833 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Opõe-se ao voto em separado que defendia a anulação da eleição 
do Pe. Diogo Antônio Feijó para senador pela Província do Rio de 
Janeiro. 

Argumenta que o Senado poderá ser argüido de parcialidade, acei-
tando essa anulação que denuncia irregularidades na eleição: 

"Quantas irregularidades não têm aparecido nas eleições, que 
têm sido submetidas ao Senado? Ainda não há exemplo no Brasil 
de se anular uma eleição por falta de legalidade." 

Dá exemplos de eleições aprovadas na Câmara e no Senado, inclusive 
a dele, apesar de se constatarem irregulaxidades. 

Refuta os argumentos do autQr do voto em separado, argumentos 
baseados em meras formalidades, como o fato de os eleitores do Muni-
cípio de Campos dos Goitacases, eleitos pela Província do Espírito Santo, 
não poderem votar em senador pelo Rio de Janeiro, província à qual 
agora pertence aquele município. 

Enfrenta a seguir a questão no plano do Direito Constitucional e 
defende a tese que as Câmaras não têm poder para anular eleições: 

"Senhores, em um sistema absoluto, para os cidadãos obra-
rem qualquer coisa é preciso uma lei; o poder, porém, pode 
obrar sem lei; no sistema livre é o contrário: o cidadão pode 
f.azer tudo que a lei não proíbe; o poder não pode fazer senão 
aquilo que a lei manda. Posto este princípio, segue-se que é 
preciso uma lei que autodze o Senado para anular as eleições." 

"Até o conhecimento da idoneidade do indivíduo pertence 
aos colégios, mas se se suscitarem dúvidas, então as Câmams 
são o tribunal competente, porém quando não apareça esta dúvi-
da então não compete às Câmaras." 

192 



Analisa o sentido que a Constituição dá à verificação de poderes 
conferida às Câmaras: 

"Porventura esta palavra poderá se estender ao ponto até 
de anular eleições sem uma lei que autorize a isto? Quem é 
que pode sustentar este princípio, quando as leis que regulam 
semelhante negócio têm submetido tudo isto a outros tribunais 
que não são as Câmaras Legislativas? Verificar poderes é exami-
nar se seus diplomas foram passados pela autoridade que os 
devia passar. Mas, Sr. presidente, ainda assim, se se pudesse 
estender a martelo esta palavra para por meio dela se anularem 
as eleições, então a Assembléia devia fazer uma lei sobre isto 
de aniquilar os direitos eleitorais, porém a Assembléia coerente 
sempre com os seus princípios nunca previu isto." 

Depois de citar o exemplo da Inglaterra, conclui sua argumentação: 

Não existindo, pois, esta lei, o Senado não deve calcar tan-
tos direitos; direito de senador adquirido pela Constituição, no-
meado pelo imperador, que o Senado não deve tirar sem ouvir 
a parte ofendida; o direito dos eleitores sem mais formalidades, 
aproveitando-se de uma falta que talvez não se possa imputar a 
ninguém. Que extraordinário precedente queremos estabelecer? 
Onde nos levará istolll" 

Protesta que o motivo que o leva· a votar pelo parecer contra o 
voto em separado não é sua amizade pelo Pe. Feijó, mas uma razão 
de justiça, baseada na dignidade do eleito, que já defendera na Câmara 
dos Deputados, mesmo sendo por isso increpado de "corcunda" ( 36 ). 

Perora enfim: 

"Nenhuma só vez ainda se contestou uma eleição e será 
hoje que dentro do recinto dos anciões da pátria, neste lugar 
onde o conhecimento dos negócios públicos deve fazer o assento 
na verdadeira moderação (apoiados), é aqui mesmo onde se 
vai buscar a falta de uma formalidade, talvez a menos essencial, 

(36) O termo Corcunda aplicava-se, na época, aos reacionários em geral. Era 
visível calúnia referindo-se a Feijó e Alencar. Caramurus eram os partidários da 
restauração de D. Pedro I. Martin Francisco Ribeiro de Andrada, irmão de José 
Bonifácio, mantinha um jornal - O Carijó - de orientação Caramuru. A cir-
culação desse periódico cessou com a morte de D. Pedro I. Ver a respeito, Hl!:LIO 
VIANA: História da Imprensa Brasileira, Rio, INL, 1945, p, 296. 
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para se anular uma eleição, isto quando nós tínhamos acabado 
de estar no fogo das eleições, onde tudo estava em eferves-

/\ .cenc1a. " 

13 de abril de 1833, t. 1, p. 17-19. 
N.&C. 

A Comissão de Constituição, encarregada da verificação dos poderes, 
era composta de José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Carave-
las, Manuel Caetano de Almeida e Albuquerque e José Satumino da 
Costa Ferreira. Na sessão do dia 11, a Comissão apresentara parecer 
favorável à nomeação de Feijó para o Senado, na vaga aberta pela 
morte do marquês de Santo Amaro, José Egídio Alvares de Almeida, 
falecido no ano anterior. Entretanto, Costa Pereira apresentara voto em 
separado impugnando a eleição. O voto em separado é posto em discussão, 
na sessão do dia 13, quando o Pe. Alencar intervém. O voto em separado 
porém foi aprovado e portanto a eleição anulada (Anais, I, 25). 

Feijó só entraria no Senado, mediante nova eleição, a 15 de julho 
de 1833. A jurisprudência em que se baseia a argumentação do Pe. Alen-
car não era bem exata. Antes da aµulação da eleição de Feijó, o Senado 
já anulara a eleição de João Vieira de Carvalho, depois marquês de 
Lajes, e depois ·da eleição de Feijó, o Senado ainda anularia as primeiras 
eleições de mais sete senadores. Sempre, contudo, novas eleições permi-
tiriam que todos chegassem à sen,atoria. Logo na mesma sessão, o Pe. 
Alencar, com vários outros senadores, faz declaração de voto contra a 
decisão do Senado. 

Durante o Ministério de José Bonifácio a polícia secreta funcionou 
amplamente. Entre os bilhetes do gabinete secreto de José Bonifácio há 
a ordem de espionar em São Paulo e Itu o Pe. Feijó, como suspeito de 
subversivo. Feijó nunca perdoou essa desconfiança do antigo amigo. 
Estes bilhetes estão publicados nas Publicações do Arquivo Nacional. 

33/2 JOS~ MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta requerimento: 

"Proponho: 19, que se use de uma nova fórmula para se 
fazer a participação ao Governo de que o Senado julga nula 
a eleição do senador pela Província do Rio de Janeiro e pelo 
conseguinte manda proceder a outra. 
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29, que qualquer que seja a fórmula de que se lance mão, 
expendam-se todos os princípios de Direito Público Constitucio-
nal, em que firme a resolução do Senado de tomar nula uma 
eleição de uma província inteira; 

39, que, para se executar o conteúdo dos dois artigos acima, 
seja o ofício remetido à Comissão de Constituição; 

49, que neste ínterim, e ainda não sendo aprovados os arti-
gos lembrados, se mande imprimir com urgência todas as peças 
tendentes à eleição do senador pela Província do Rio de Janeiro, 
para que a nação conheça perfeitamente a maneira com que o 
Senado procedeu nesta importante questão." 

15 de abril de 1833, t. 1, p. 26-27. 

'019 'N 

O requerimento parece inspirado no malogro da luta em favor da 
nomeação de F.eij6 para o Senado. O requerimento entra logo em dis-
cussão. O Senado rejeitou o 29 ponto do requerimento e na sessão do 
dia seguinte rejeitou também o ponto 49, apesar das explicações do Pe. 
Alencar sobre o sentido da sua proposta (Anais, I, 28). 

33/3 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Apresenta parecer favorável à resolução do Conselho Geral da Pro-
víncia de Goiás: 

"Os párocos, curas d'almas e escrivães de Câmaras Ecle-
siásticas do Império passarão, sem dependência de despacho das 
autoridades respectivas, as certidões de batismo, casamentos e 
óbitos que se lhes pedirem." 

11 de maio de 1833, t. 1, p. 75. 

N.&C. 

A resolução era motivada no fato que as autoridades eclesiásticas 
residiam a grande distância. Assinam também o parecer os Pes. Monteiro 
de Barros e Santos Pinto, como membros da Comissão de Estatística e 
Negócios Eclesiásticos. O parecer é aprovado em primeira discussão, na 
sessão de 24 de março (Anais, I, 142), depois de uma intervenção do 
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Pe. Santos Pinto, mostrando que já fora aprovada resolução semelhante 
para o bispado de Mariana. 

Na sessão de 3 de junho, o projeto entra em segunda discussão e o 
Pe. Santos Pinto volta a defendê-lo, fazendo-o extensivo a todas as pro-
víncias, com exceção dos chamados casamentos de consciência "cujos 
assentos se acham num livro para isso destinado e se conserva em poder 
do bispó' (Anais, 1, 256) . 

O artigo 19 do projeto foi aprovado na mesma sessão. Na sessão de 
4 de junho, o projeto foi aprovado para passar à terceira discussão 
(Anais, I, 270), quando foi definitivamente aprovado {Anais, 1, 280). 

Decreto de 13 de julho de 1832. 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Como relator da Comissão de Estatística e N eg6cios Eclesiásticos, 
defende parecer opondo-se ao deferimento solicitado, antes de se obte-
rem do Govemo esclarecimentos a respeito: 

"Vêm nessa represent11ção muitas assinaturas das quais a 
Comissão duvida por não virem reconhecidas; e n6s sabemos 
que muita gente assina d€.~ cruz; também, sobre atestados, não 
sei o que diga; servi já ofícios públicos e por isso sei que há 
atestados de toda qualidade." 

20 de maio de 1833, t. I, p. 113. 
N.&C. 

O parecer fora apresentado na sessão de 18 de maio (Anais, I, 111). 
Uma resolução anteriormente aprqvada erigia em vila a povoação do 
Pilar. Entretanto, os moradores da ilha de Itamaracá, das povoações do 
Pasmado e ltapissima, solicitavam, através de uma representação, que 
a vila fosse erigida na povoação onde já existia uma matriz e uma cadeia. 
:E: contra o deferimento dessa rep;resentação que intervém várias vezes 
o Pe. Santos Pinto. Também o Pe. Soledade, que desde 1829 não par-
ticipara das sessões do Senado, intervém com certa energia, opondo-se 
ao adiamento da questão. O parecer, assinado também pelos Pes. Mon-
teiro de Barros e Rodrigues de Andrade, é aprovado (Anais, I, 115). 
Tinha razão o Pe. Alencar quando defendia a delegação, para resolver 
tais questões, às autoridades locais. 
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33/5 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Defende o parecer aprovando a resolução: 
"Ele diz que é um lugar muito povoado e muito distante 

da capital, é por isso mesmo que eu aprovo a resolução. O 
Conselho Geral, que sabe das proporções que tem aquela vila, 
para que nela haja uma cadeira de Geometria, deve ser atendido 
nesta sua resolução. 

Sr. presidente, a Geometria é um estudo necessário às artes, 
já servindo a umas de auxílio, já sendo a outras indispensável." 

20 de maio de 1833, t. I, p. 116. 
N.&C. 

O parecer do Conselho Geral da Província de Alagoas aprovara a 
criação de uma cadeira de Geometria na vila de Penedo. O Pe. Santos 
Pinto, com os outros membros da Comissão de Instrução Pública, Rodri-
gues de Andrade e Monteiro de Barros, apresentara parecer favorável, 
na sessão de 15 de maio (Anais, I, 95). É surpreendente como o venerável 
Senado Imperial se debruçava sobre essas humildes questões dos povos: 
a criação de uma cadeira de Geometria na vila de Penedo! Depois de 
longo debate, a questão foi adiada duas vezes (Anais, I, 118 e 123). 

33/6 MARCOS ANTôNIO MONTEIRO DE BARROS 

Apresenta resolução: 
"A Assembléia Geral Legislativa, sobre resolução do Con-

selho Geral da Província da Paraíba do Norte, resolve: 
"Artigo l 9 - Ficam criadas escolas de primeiras letras, para 

meninas, nas vilas: do Pilar, de Mamanguape, do Brejo da 
Rainha, Real de São João, Nova de Sousa e de Pombal, na con-
formidade da lei de 15 de outubro de 1827. 

Artigo 29 - As matronas que se destinarem a este magis-
tério e que habitarem além de dez léguas de distância desta 
cidade da Paraíba, serão examinadas nas matérias exigidas pela 
referida lei, perante as comarcas municipais dos respectivos dis-
tritos; para o que impetrarão faculdade do presidente da pro-
víncia em Conselho." 

20 de maio de 1833, t. I, p. 120. 
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N.&C. 

A resolução foi a imprimir, com assinatura também dos Pes. Rodri-
gues de Andrade e Santos Pinto. Na sessão do dia 22 os mesmos padres 
apresentam resolução parecida: 

"O Governo fica autorizado a prover de professores idôneos as ca-
deiras de Filosofia, Geometria e Francês para a capital da província 
de Goiás, pela primeira vez, procedendo os exames necessários." 

A resolução também foi a imprimir (Anais, I, 125). Depois de passar 
pelas diversas discussões, o projeto é aprovado na sessão de 2 de julho 
(Anais, II, 86). 

33/7 ANTôNIO VIEIRA DA SOLEDADE 

Defende o projeto: 

"O que propõe o projeto é a criação de empregos e como 
a aprovação do projeto depende da Assembléia Geral, oom essa 
aprovação se sanciona a criação que faz o Conselho e fica sendo 
a Assembléia Geral e não o Conselho que cria os empregos: 
portanto parece que o projeto pode passar." 

30 de maio de 1833, t. I, p. 182. 

N. &C. 

Tratava-se de resolução do Conselho Geral da Província do Maranhão, 
criando novos lugares na Secretaria do Governo. O Pe. Soledade intervém 
mais duas vezes para explicar as relações entre as resoluções dos Conse-
lhos Gerais e as aprovações dos IIJ.esmos pela Assembléia Geral (Anais, I, 
184). 

33/8 JOS:ll: MARTINIANO DE ALENCAR 

Inclina-se a votar a favor de uma anistia ge1"al, 

"mais pelo impulso do meu coração do que pela minha razão, 
porque sempre gosto de inclinar-me para medidas brandas, bem 
que a minha razão me diz que nem sempre estas produzem bons 
efeitos." 
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Inclinado à brandura e indulgência, fora acusado de sanguinário 
quando, no ano anterior, a propósito da rebelião no Ceará, votara pela 
anistia "com uma pequena exceção que era excetuando os cabeças da 
sedição". 

Agora também se inclina à concessão da anistia aos envolvidos na 
sedição de Minas Gerais, inclusive por motivos de gratidão para com 
aquela província: 

"Eu tive de atravessar aquela província no ano de 1825, 
na qualidade de preso, bastantemente infeliz e desgraçado e fui 
tão bem tratado, quanto se pode imaginar; nas eleições que se 
seguiram a esta minha passagem por ali fui nomeado represen-
tante por ela, com grande maioria; estas circunstâncias ficaram 
eternas no meu coração, jamais me esquecerei delas." 

Entretanto, não esconde que tem algumas dúvidas que gostaria de 
ver esclarecidas pelos senadores mineiros. 

A primeira dúvida refere-se à razão pela qual pleiteiam a anistia: 

"Tem-se dito, Sr. presidente, que a anistia, chegando a Mi-
nas Gerais, há de infalivelmente pôr tudo em ordem, adoçar 
os espíritos ardentes e reduzir as coisas ao antigo pé em que se 
achavam; em primeiro lugar julgo que esta hipótese está só fi-
gurada na imaginação benfazeja e patriótica dos nobres sena-
dores que a avançaram." 

A experiência de outras províncias não autoriza a esperar esse re-
sultado da anistia. 

Se, por outro lado, o que ocorreu foi um tumulto militar 
em Ouro Preto, que degenerou em sedição, manda o Código Cri-
minal que não se punam senão os cabeças, aos quais restaria o 
recurso ao Poder Moderador. Neste caso, a anistia seria des-
necessária. 

Outra dúvida refere-se à explicação do sentido político que pretende 
dar à sedição de 22 de março, contra o presidente da província, Manuel 
Inácio de Melo e Sousa e. seu Conselho. 

"O povo e tropa de ,Ouro Preto ( aqui já não são poucas 
pessoas) vexados pelas injustiças do presidente da província em 
Conselho, praticadas em diversos sentidos e mais ainda supondo 
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ou estando convencidos de que esse presidente em Conselho 
tinha planos de proclamar uma nova ordem de que coisas, planos 
de atacar o sistema jurado no Brasil, este povo e tropa, vendo-se 
por uma parte vexados de injustiças parciais e por outra dese-
jando salvar a pátria ameaçada por aqueles homens que trama-
vam um novo sistema, insurgiram-se e quiseram salvar a pro-
víncia." 

Se este é o sentido político da sedição, para a qual se pleiteia a 
anistia, como explicar que todo o povo da província, lavradores, negocian-
tes e artistas, se insurgiram contra as sedições e abafaram a sedição, dis-
pensando recurso ao Governo Central? Tanto mais duvidosa é essa expli-
cação quando se verificou que logo a seguir as autoridades contra as 
quais se insurgiam os sediciosos, "foram eleitas com grande maioria de 
votos". 

O próprio ministro da Justiça, aliás mineiro, também parece incli-
nar-se para outra explicação do sentido político daquela sedição, quando 
acusa os cabeças da ·sedição. 

"Como inimigos da nova ordem de coisas; como inimigos 
da revolução de 7 de abril: como prosélitos do partido do Rio 
de Janeiro, que nos vai inculcando a restauração como remédio 
aos males do Brasil." 

Se todo povo mineiro se insqrge contra os sediciosos, o Governo Cen-
tral não será acusado de parcialidade em favor da minoria insurreta? Ad-
mite pois a anistia só na hipótese de que toda a província fique com ela 
satisfeita e não revoltada com um gesto de parcialidade. 

Não se opõe à anistia, mas julga que concedida essa aos sediciosos 
de Ouro Preto, a medida deveria ser extensiva a outras províncias: 

"Sabe-se que no Pará existem 200 e tantas pessoas pronun-
ciadas; no Maranhão, há quase dois anos, houve o mesmo; e se 
deixarmos estas duas províncias e formos tratar só da de Minas, 
não se poderá acusar-nos de parcialidade e dizer-se que só Minas 
mereceu a contemplação da Assembléia Geral?" 

Neste sentido, apresenta requerimento logo a seguir. 

31 de maio de 1833, t. 1, p. 192-196· 
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N. & C. 

A intervenção cautelosa do Pe. Alencar deixa perceber que, inclinado 
à anistia e desejando a mesma extensiva a outras províncias, não conse-
guia afastar a suspeita de que a sedição de Ouro Preto tinha uma intenção 
restauradora, com a qual não podia pactuar. 

A rebelião mineira de 1833 é geralmente considerada um movimento 
reacionário, "caramuru" ou "corcunda". Aproveitando-se da ausência do 
presidente da província (Manuel Inácio de Melo e Sousa, depois barão 
de Pontal), que tinha ido votar em Mariana, distante soment~ duas léguas 
de Ouro Preto, a tropa se revoltou a 22 de março. O vice-presidente, 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, assumiu imediatamente o governo pro-
vincial. Os rebeldes soltaram os presos militares e cercaram o palácio. 
O ouvidor da Câmara, Antônio José Monteiro de Barros, propôs uma con-
ciliação. Demissão e prisão de Melo e Sousa, de Bernardo de Vasconcelos 
e do conselheiro do Governo, Pe. José Bento Leite Ferreira de Melo. O 
acordo foi repelido por Bernardo que foi preso juntamente com o Pe. José 
Bento e remetidos escoltados a Queluz (hoje Lafayette). Ali, porém, en-
controu Bernardo apoio da população. Dirigindo-se a Barbacena encontrou 
igual sentimento e instalou novo governo legal da província em São João 
d'El Rei, donde preparou a reação convocando a Guarda Nacional. Ali 
foi ter Melo e Sousa que reassumiu a presidência. Vasconcelos foi acusado 
pelos caramurus de ter pretendido proclamar a República. Na Câmara, 
pelo contrário, foi ardentemente defendido por Evaústo da Veiga. Curioso 
é que Honório Hermeto Carneiro Leão, depois marquês de Paraná, fu-
turo chefe conservador, foi considerado suspeito de conivente com os 
revolucionários, a ponto de alguns colégios eleitorais representarem à 
Câmara pedindo a sua cassação, representação que foi considerada inacei-
tável pelos deputados ( a1). 

A impressão geral é que se considerava a rebelião inspirada pela 
volta de D. Pedro l, e contra os moderados. 

Documentos publicados revelam que as desconfianças em relação a 
Carneiro Leão provinham de sua correspondência com Manuel Soares do 
Couto, seu primo e cunhado, e presidente aclamado pelos rebeldes. Nessa 
correspondência, Carneiro Leão, então ministro, revelava que o Go-
verno estava disposto a substituir Melo e Sousa. De fato, não confiando na 
fraqueza do presidente, o Governo entregara a Pinto Peixoto, comandante 

(37) OCTAVIO TARQtJíNIO DE SOUSA. História dos Fundadores do Im-
pério do Brasil, v. 5, 2~ ed. Rio, Ed. José Olympio, 1957, p. 144. 
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33/9 

legal, a nomeação para governador a fim de utilizá-la, se necessário. O 
general é que julgara questão de honra a reinstalação de Melo e Sousa. 
Esta indiscrição de Carneiro Leão, alegada por isso ao deixar a Pasta, 
vai persegui-lo durante muito tempo (38 ). 

A Junta de Administração Diamantina, por exemplo, considerou os 
autores do motim "salteadores que pretendem a restauração do duque de 
Bragança no trono brasileiro" ( so). 

A anistia foi aprovada para a Província de Minas Gerais, como tam-
bém foi aprovada a emenda do Pe. Alencar para a tornar extensiva à 
Província do Pará, mas a sua emenda sobre. a sedição no Maranhão 
ficou prejudicada (Anais, I, 253). 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a intervir no debate sobre anistia, ponderando que, com as 
sucessivas emendas, se estavam incluindo, no mesmo projeto, fatos po-
líticos bem distintos: 

..fatos que diziam respeito a ataques de autoridades e outros 
que, parece, tinham em vista mudar a forma de governo, como 
sejam os de 3 e 17 de abril." 

Compreendem-se, assim, as hesitações do liberal Alencar em votar 
uma anistia ampla para os rebeldes mineiros. Era o tema da restauração 
que o continha. 

Envia pois requerimento par\l que se façam respectivamente dois 
projetos. 

4 de junho de 1833, t. I, p. 258. 

N. &C. 

Para o Pe. Alencar os fatos de 3 e 17 de abril ocorridos no Rio de 
Janeiro não tinham sido meras sedições, mas tentativas de mudanças 
de forma de Governo, ou seja, te:µtativas restauradoras num sentido ab-
solutista. O Pe. Alencar defende ~eu requerimento contra a impugnação 
que lhe fora feita baseada na distinção entre crimes públicos e crimes 
políticos. Insiste em que os crimí)s públicos podem ser entendidos nos 

(38) Revista do Arquivo Público Mineiro, t. VII, 1902, p. 67. 
(39) Revista do Arquivo Público Mineiro, t. XI, 1906, p. 341. 
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dois sentidos que procurara distinguir. Diversamente do que aconte-
cera nas outras províncias, os fatos ocorridos no Rio de Janeiro não foram 
meras sedições: "O fato de 3 de abril tentava mudar a forma do governo, 
tentava nova Regência, tentava uma Assembléia Constituinte, em suma 
é o que se lê no seu manifesto, pelo qual se vê logo que atacava a exis· 
tência pública do Estado: os outros não estão nesta ordem; parece-me, 
pois, que divisão é muito natural e convém para o bom arranjo deste 
negócio; também o fato de 17 de abril tentava a restauração e por conse· 
qüência era contra a existência política do Estado; portanto, também 
não está na mesma ordem de sedição" (Anais, l, 261). 

Antes da votação, o Pe. Alencar intervém outra vez, solicitando a 
votação por partes, o que foi aprovado. Entretanto, também foram anis-
tiados os envolvidos nos movimentos de 3 e 17 de abril de 1832, no Rio 
de Janeiro (Anais, l, 270). 

33/10 JOS1l: MARTINIANO DE ALENCAR 

Estranha a tramitação que se pretende dar ao requerimento: enviá-lo 
ao Governo para que faça uma proposta a respeito. Tratando-se de ma-
téria legal, cabe à Assembléia decidir se os requerimentos têm ou não 
razão, para deferir-se ou não. Propõe que o requerimento volte à Comissão 
competente para dar parecer a respeito. 

5 de junho de 1833, t. l, p. 281. 

N. & C. 

Os empregados dos correios da Corte tinham apresentado requeri-
mento pedindo aumento de ordenado. 11: a esse requerimento que se re-
fere o Pe. Alencar. Venceu-se que se pedissem informações ao Governo 
para o Senado poder decidir (Anais, I, 284). 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR33/11 

Mesmo reconhecendo não ser "financeiro'', intervém na discussão do 
projeto sobre o meio circulante, referindo-se especificamente à moeda 
de cobre. 

18 de junho de 1833, t. I, p. 394. 
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N. & C. 

O Pe. Alencar entrara no debate para respander a uma indagação 
do marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant Pontes. Pelo debate, 
parece que o marquês não se satisfez com a resposta de que não era "fi. 
nanceiro". Mas o artigo 12 do projeto, que o Pe. Alencar defendia, foi 
logo aprovado. O Pe. Alencar volta ao assunto, na sessão do dia seguinte, 
propondo a maneira pela qual deveria ser resgatado o cobre. Não se jul-
gando porém versado no assunto, não se atreve a mandar emenda (Anais. 
I, 399). 

33/12 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Está convencido da existência de tentativas no sentido da restaura-
ção de Pedro I, e dá suas razões. 

A primeira é fundada na história: a restauração é "um efeito 
comum das revoluções, o qual é atestado pela história; sempre 
uma abdicação traz as fentativas da restauração." 

Cita em abono vários exemPllos históricos. 

A segunda razão se prende ao silêncio do ex-imperador a respeito 
do assunto: 

"Não pedia a razão que, sabendo Sua Majestade do que em 
seu nome se faz e se prega, declarasse autêntica e publicamente 
que não aquiesce a tais tentativas, que não pretende o trono, 
que abdicou por uma ve•:?" 

Demonstra a inconsistência das razões aludidas em contrário: D. 
Pedro 1 não poderia querer usurpar o trono que legou a seu filho. Con-
corda com a idéia, mas observa que D. Pedro I poderia querer voltar 
como regente do Império, precisamente para tutelar a menoridade de 
D. Pedro II e garantir-lhe a coro~: 

"Há de figurar-se-lhe, ao contrário, que os direitos de seu 
filho correm perigo sem o auxílio do seu braço, sem o prestígio 
de sua presença, há de se lhe fazer crer que o partido que está 
à testa da administração do Brasii que tem a maioria nas Câ-
maras, nas eleições e na nação, que é uma facção republicana 
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que conspira contra a monarquia constitucional; que sua pre-
sença, pois, é indispensável à segurança do Sr. D. Pedro II, que 
quando este chegar à idade de governar ele voltará coberto de 
glória e dos louros cle libertador das instituições que deu ao 
Brasil." 

Volta a reafirmar sua convicção sobre a existência do movimento 
restaurador, denunciando as ameaças que ele representa para o Brasil: 

"Se o Sr. duque de Bragança pudesse vir ao Brasil com um 
exército de 100 mil homens, com os quais pudesse abalar o es-
pírito público, menor seria, ainda assim, o mal, que vindo com 
poucas forças apoderar-se de uma das nossas cidades! Que hor-
rores! A guerra civil e os estragos dela se me antolham desde já 
em toda a sua horribilidade." 

Refuta assim o parecer da Comissão que minimiza o perigo. Pensa que 
a posição do Senado deve resumir-se em decidido apoio às medidas que 
o Governo julgar útil tomar. Envia neste sentido um requerimento à mesa. 

26 de junho de 1833, t. II, p. 33-35. 

N.&C. 

Ante uma mensagem do ministro dos Negócios Estrangeiros, relativa 
aos rumores de uma volta de D. Pedro I, discutia-se o parecer da Co-
missão de Constituição e de Diplomacia sobre as medidas a serem to-
madas. O parecer inclinava-se para a hipótese da inconsistência dos boatos. 
É contra esse parecer que investe o Pe. Alencar, retomando pouco depois 
a palavra para insistir em sua tese e mostrar que o que D. Pedro 1 fizera 
em Portugal a partir da conquista da cidade do Porto, pode muito bem 
repetir no Brasil. A questão foi adiada, para entrar em discussão na ses-
são do dia seguinte, quando o Pe. Alencar voltará a participar do de-
bate. 

Antônio Carlos foi a Portugal obter de D. Pedro sua volta ao Brasil. 
Este respondeu em carta hoje divulgada, alegando que não voltaria. Mas 
o prestígio de D. Pedro 1 era crescente, confirmariam os diplomatas. 
Pedro 1 morreu em 1834 (com 36 anos). Dizem alguns comentadores que 
se a notícia da morte tivesse chegado antes, talvez não fosse votado o Ato 
Adicional. 
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33/13 

Toda a confusão resultou do fato de Antônio Carlos não ter dado 
jamais publicidade à carta do duque de Bragança (ex-Pedro I e Pedro IV) 
recusando a restauração. Até o fim da vida negou que sua missão a Por-
tugal tivesse qualquer significado político. De modo que perdurou até a 
sua morte o fantasma de sua volta ao Brasil. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o requerimento que apresentara em sessão anterior e volta 
a insistir na existência do partido restaurador defendido abertamente nos 
"periódicos caramurus", permanecendo impunes os seus agentes, como 
O Carijó. Repele a acusação de republicanos levantada contra os que se 
opõem à restauração: 

"É este um cavalo de batalha já muito velho; era com a Repú-
blica que se increpavam os liberais no começo da Independência; 
o mesmo se disse deles por ocasião da Constituição portuguesa; 
hoje diz-se o mesmo dos que querem sustentar o dia 7 de abril 
que toda a nação abraçou e com ele o Sr. D. Pedro II e a Cons-
tituição. Onde, porém, estão as provas? Onde os jornais que a 
proclamam? 

Eu não os vejo." 

Critica a presunção de pretender situar-se acima dos partidos: 

"Ora, senhores, sejamos francos. Qual de nós não pende para 
a opinião deste ou daquele partido? Deixemos essa nulidade às 
pessoas particulares, a um artista mesmo qualquer, com quem 
podem não ocorrer circunstilncias que o façam pronunciado num 
partido, mas não é assim conosco; um senador, um deputado, um 
funcionário público qualqµer, deve, de necessidade, ter um par-
tido e Deus me livre do que não tem, porque sigo a regra de: 
- quem não é por nós é contra nós - Os partidos são um ele-
mento do nosso sistema de governo." 

O parecer da Comissão "merecia ser queimado". Insiste em que se 
aprove o seu requerimento. 

27 de junho de 1833, t. li. p. 51-52. 
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N. & C. 

"Artista" significa trabalhador manual, operário. É curioso notar como 
o Pe. Alencar, não obstante sua corajosa posição que chamaríamos hoje 
de democrática, parece não ter sensibilidade para o problema da parti-
cipação do povo no processo político. O parecer da Comissão não foi apro-
vado por empate de votos, ficando a questão adiada. 

Provavelmente Alencar excluía os artistas do mundo político pela exi-
gência da renda estabelecida na lei eleitoral, de censo alto. Com a in-
flação, lenta, mas contínua, essa renda vai se tomar cada vez menos ex-
clusiva do proletariado. Mas em 1833 o eleitorado ainda era evidente-
mente reduzido à classe rica e à média superior. 

Na sessão de 28 de julho o parecer da Comissão caiu e foi apro-
vada uma emenda do senador Patrício José de Almeida e Silva que dava 
melhor redação ao requerimento do Pe. Alencar (Anais, II, 61). 

33/14 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Concorda com o requerimento dos empresários encarregados da re-
dação do Diário do Senado. Este tem um duplo objetivo: 

"Primeiro é a transmissão rápida das nossas sessões ao pú-
blico, a fim de se ver o como pensa cada um de n6s acerca de 
qualquer matéria em discussão e o segundo é o ter o termo em 
que autentique-se o que se aqui passou." 

Além disso a revisão dos discursos pelos seus autores traz demora. 

1 de julho de 1833, t. II, p. 73. 

N. & C. 

Os referidos empresanos pediam maior prazo para apresentar os 
textos impressos. O requerimento foi aprovado, para garantir maior cor-
reção e exatidão dos textos impressos. 

33/15 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o artigo em discussão, por não ver os inconvenientes pelos 
quais se pleiteia a sua supressão. 
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"Um banco que tenha diversas caixas fifiais nas províncias 
ser-lhe-á pesado passar os dinheiros da nação de uma província 
para outra. Isto é o maior benefício que a nação pode receber 
dele; e equipara-se um tal benefício com os que o banco recebe, 
quais são, ter às suas orde:is a Casa da Moeda, fazer as operações 
que quise;", emitir papel e ter em seu poder os depósitos públicos? 
Não, por certo; portanto o artigo deve passar." 

1 de julho de 1833, t. II, p. 79. 

N. &C. 

Em discussão o artigo 36 do projeto sobre meio circulante e criação 
de um banco. O artigo determinava que não podia ser exigida diferença 
de câmbio nas operações de repasse às províncias, através das filiais do 
banco. O senador José Inácio Borges impugnara o artigo, pedindo sua 
supressão. O Pe. Alencar volta a defender o artigo, contra novos ataques 
do mesmo senador: 

"O dinheiro tem aqui mais valor que na Bahia; é necessário pagar me 
essa diferença; porque, quando o 11apel da Bahia vale mais que o daqui, 
o saque não é a meu favor, e qua:qdo vale menos, então lucro em passar 
fundos; quero, pois, que quando o Governo precisar de fundos da Bahia, 
e ali o valor for superior ao daqui, não tenha o sacrifício de pagarr essa 
diferença; e é o que no meu entendc.~r quer o artigo." O artigo foi aprovado 
com emenda supressiva (Anais, II, 81). 

33/16 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o artigo em discussão, apesa:r de reconhecer a dificuldade 
"de sua execução par enquanto": 

"O fim do artigo é fazer com que o dinheiro que sobrar, se há 
de estar parado em caixa, esteja rendendo no banco: não vai para 
ali também dinheiro dos á:rfãos? Portanto, também não há neces-
sidade de se acabar com as Tesourarias." 

1 de julho de 1833, t. II, p. 81· 

N. & C. 
Em discussão o artigo 37 do projeto sobre o meio circulante e criaçflº 

de um banco. O artigo previa a extinção das Tesourarias provinciais, ollcle 
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fossem criadas filiais do banco. O Pe. Alencar argumenta que as Tesoura-
rias deviam continuar a existir, podendo depositar nas filiais do banco o 
resultado das coletas de que eram encarregadas. O artigo não foi aprovado. 

33/17 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Como relator da Comissão de Instrução Pública, apresenta resolução 
sobre requerimento do Conselho Geral da Província de São Paulo sobre 
os ordenados dos professores de primeiras letras fixados pela Assembléia 
Geral. O Conselho pede autorização para reduzir alguns desses ordenados 
por julgarem-nos por vezes excessivos e muito onerosos para os cofres da 
província. 

5 de julho de 1833, t. II, p. 101-102. 

N. & C. 

A resolução da Comissão atendeu ao requerimento do Conselho Geral, 
fixando porém num projeto, cujo texto consta dos Anais, as condições em 
que seriam autorizadas as reduções dos ordenados: 

"Pequena população, de menor concorrência de alunos e do pequeno 
custo da subsistência.'' O projeto foi a imprimir assinado também pelos 
Pes. Francisco dos Santos Pinto e Marcos Antônio Monteiro de Barros. A 
resolução entrará em última discussão na sessão de 13 de julho, defendida 
pelo Pe. Alencar sempre favorável à descentralização e autonomia maior 
das províncias. Entretanto foi rejeitado (Anais, II, 184). 

Até o Ato Adicional as resoluções dos Conselhos Gerais das províncias 
subiam à Assembléia Geral do Império para aprovação final. 

33/18 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Estranha que se impugne a resolução do Conselho Geral do Ceará, 
quando foi aprovada resolução idêntica em favor do Maranhão. 

Mesmo que a resolução não possa ser logo aplicada no Ceará, 
"que mal faz aprovar-se isto, ainda quando se julgue não ser 
desde já susceptível de prática?" 

5 de julho de 1833, t. II, p. 102. 
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N. & C. 

Tratava-se de uma resolução do Conselho Geral de Alagoas, erigindo 
em vila a povoação de Palmeira dos índios. A resolução não passou. 

33/21 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Defende a resolução: 

"A vila da Laguna tem-se aumentado muito em população; 
tem 9. 700 e tantas almas com a gente da vila e do campo; e 
portanto uma escola de meninas concedida a uma tal povoação é 
muito conveniente, é muito justa e por conseqüência deve pas-
sar." 

5 de julho de 1833, t. II, p. 105. 

N. & C. 

Tratava-se de uma resolução do Conselho Geral da Província de Santa 
Catarina, pela qual o Pe. Andrade era senador, "criando uma escola de 
meninas". A resolução foi aprovada. Conforme o Censo demográfico de 
1970, Laguna contava com aproximadamente 25. 000 habitantes. 

33/22 JOS.lt MARTINIANO DE ALENCAR 

Ap6ia a resólução e repele as objeções contra ela levantadas: 

O Conselho Geral "tem autoridade pela Constituição para 
propor leis; ela mesma diz que serão discutidas nas camaras 
como projetos de lei; quem tem autoridade para fazer projetos 
de lei tem autoridade de dizer: ficam revogadas todas as leis 
em contrário; uma coisa é iniciar uma lei e outra a sanção dela." 

5 de julho de 1833, t. II, p. 105. 

N. & C. 

Uma resolução do Conselho Geral da Província de Santa Catarina 
fazia extensiva a essa província uma resolução da Província de São Paulo 
sobre estradas, e revogava as disposições em contrário. Objetava-se que se 
abria assim precedente para que outras províncias fizessem o mesmo e 
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negava-se ao Conselho a competência para revogar a disposição em con-
trário. 1t contra essas objeções de natureza puramente formal que argu-
menta o Pe. Alencar. 

33/23 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Apóia a mesma resolução, mostrando também a inutilidade do adia-
mento requerido: 

"Nesta província [Santa Catarina] ainda não há estradas su-
ficientes e passagens que dêm facilidade aos agricultores para 
conduzir os seus mantimentos; o que o Conselho da Província 
pede é uma coisa muito justa." 

5 de julho de 1833, t. II, p. 106. 

N.&C. 

O senador Rodrigues de Carvalho pedira adiamento da discussão, 
para que a resolução valtasse à' Comissão e lhe fosse anexada a resolução 
da Província de São Paulo sobre o assunto. O Pe. Andrade argumenta 
contra esse adiamento. O Pe. Spledade entra também no debate para res-
ponder ao visconde de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos, que 
implicava com o artigo final d,a resalução, revogando as disposições em 
contrário: não se tratando de leis gerais, mas peculiares à província, não 
vê inconstitucionalidade no artigo impugnado. A resolução foi aprovada 
(Anais, II, 106-107). 

Decreto n9 13, de 13 de julho de 1833. 

33/24 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"Este p0VO fica à margem do rio Itajaí, rio muito navegável, 
onde navegam lanchas e canoas; pertence este povo à vila de São 
Francisco, que dista dali 20 léguas, do que resulta não poderem ir 
à missa; e, o mais das vezes, o confessor chamado para trazer os 
socorros espirituais a qualquer doente o acha moribundo ou morto, 
tudo procedido desta grande longitude. Disse-me o falecido bispo, 
que o povo tinha ajustado e resolvido fazer esta capela e que 
nomeou um homem para inspetor; e que tendo-se exigido a apm-
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vação episcopal, lhe respondera que o que tinha feito o povo 
estava muito bem feito: em conseqüência do que principiou-se a 
obra a expensas do povo, que tem 270 fogos; este bom povo, po-
rém, está onerado; e pede que eleve a freguesia esta capela; as 
terras são muito férteis e podem por isso acudirem às despesas 
necessárias: todos os viajantes dizem muito bem de tais campos; 
voto que passe a resolução." 

12 de julho de 1833, t. II, p. 177. 

N. & C. 

A resolução do Conselho Geral da Província de Santa Catarina erigia 
em freguesia a capela do Santíssimo Sacramento edificada na margem sul 
do rio ltajaí. O Pe. Andrade, senador pela província, defende a resolução 
que foi logo aprovada. 

Decreto n9 21, de 12 de agosto de 1833. 

33/25 JOS~ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende a competência do Conselho Geral: 

"Os Conselhos são os a quem competem estes negócios pu-
ramente peculiares: a Assembléia Geral deve votar no seu centro, 
tratar dos negócios gerais da nação; estas pequenas coisas sejam 
iniciadas pelos Conselhos Gerais e venham aqui para nós apro-
varmos" [ ... ] 

"Está nas nossas atribuições reprovarmos a resolução se achar-
mos que é injusta, porém, negarmos ao Conselho Geral fazer urna 
resolução sobre negócios particulares de sua província é não que-
rermos que faça nada." 

16 de julho de 1833, t. II, p. 198. 

N.& C. 

Em discussão uma resolução do Conselho Geral da Província do Ma-
ranhão aumentando os ordenados dos empregados da Secretaria do Gover-
no. A resolução é impugnada por vários senadores que negaram tal com-
petência aos Conselhos Gerais. A resolução, depois de longo debate, foi 
aprovada (Anais, II, 203). 

213 



33/26 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Apóia· o requerimento, argumentando que a vitaliciedade do senador 
não· impede em que ele se demita, nem que o Senado aceite a demissão: 

"Por isso que lhe é permitido fazer tudo quanto a lei lhe não 
proíbe, de onde se torna concludente que se o Senado não pode 
demfür um senador porque a lei lhe não dá essa atribuição, tam-
bém não pode recusar-lhe a demissão, por isso que a lei não veda 
ao senador o demitir~se; e que recursos teremos contra um sena-
dor que o não queira absolutamente ser?" 

Confirma sua argumentação com o exemplo de outros . cargos vitalí-
éic>S, cujos ocupantes se demitem, como o cargo de magistrado, do próprio 
imperador.· Aliás, o Senado já·declarara vaga a cadeira de um senador -iue 
se ausentara do Império ( 40 ). Tratava-se de impossibilidade manifesta de 
participar dos trabalhos do Senado. 

"As suas províncias, sabendo desta impossibilidade e tendo 
direito a estarem representadas, desejarão fazer nova escolha e 
que sendo muitos os c1:1-ndidatos a este lugar, eles se não esque-
ceram de dar vulto aos boatos espalhados em quebra da repu-
tação do Senado." 

lnsim1á a existência de razões políticas inconfessadas para rejeitar o 
requerimento: 

"Aparecendo o fato de ter o Senado aceitado a demissão de 
um senador que se retirou do Brasil e não aceitando esta, poderá 
alguém supor esta rejeição filha do receio do Senado em admitir 
no seu seio gente que esteja em mais contato com o povo." 

18 de julho de 1833, t. II, p. 219, 

N. & C. 

lt a estréia de Feijó no Sepado, depois de longa tramitação para a 
aprovação de seu diploma, só confirmada na sessão de 11 de julho, com 
o apoio do Pe. Alencar (Anais, II, 168). Discurso breve mas que servia 
bem de amostra do estilo do novo senador: seco e cortante. A discussão 
versava sobre um requerimento do senador Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro, solicitando que o Senado declarasse vagos os lugares dos se-

(40) Trata-se do caso do marquês de Aracatt. 

214 



nadares Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá e do visconde de 
São Leopoldo (José Feliciano Fernandes Pinheiro) "louvando o patrio-
tismo" com que exerceram suas funções. Ambos alegaram impossibilidade 
de participar dos trabalhos, por questões de saúde. O primeiro, o célebre 
intendente Câmara, morreria dois anos depois, mas o visconde s6 viria a 
falecer em 1847. O requerimento foi aprovado para passar à segunda dis-
cussão (Anais, II, 243). 

Em 6 de setembro de 1834, o Senado enviou uma circular aos mem-
bros ausentes convidando a comparecerem ou participarem se não mais 
quisessem comparecer. 

"Recebi esta intimação", diz o visconde de São LeDpoldo, "em um 
desses momentos de melancolia em que qualquer leve incidente nos fere 
e magoa a alma, tanto mais quanto apareciam vozes argüindo de ilegal a 
minha eleição, bem como a de outros meus colegas [ ... ] Respondi por 
ofício de 15 de março de 1835 que me resignava e submetia à deliberação 
do Senado, qualquer que ela fosse. Ouvi sobre o caso a Comissão de Cons-
tituição, elaborou ela o seu parecer, concebido em termos moderados e 
polidos, em o qual, empenhando o zelo e o patriotismo, tanto meu quanto 
do senador Ferreira da Câmara [ ... ] manifestava o desejo e esperança 
de que comparecêssemos logo que permitisse o estado de nossa saúde. 
Tendo sido este parecer aprovado fiz timbre de obedecer, e efetivamente 
compareci à sessão de 1837, sendo recebido pelos meus colegas com afe-
tuosa cordialidade, o que sumamente me penhorou ( 41 ). 

33/27 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Escusando-se por não ter participado dos debates anteriores do pro-
jeto, confessa não entender o artigo em discussão: 

"O projeto tira o valor legal da prata e ouro, vai-se estabele-
cer a comparação entre o valor nominal do papel e entre a 
moeda pelo peso; como se há de julgar isto? Se é o valor antigo, 
não existe porque esta lei tira o valor nominal e se é o valor 
do mercado sempre entendo que é preciso declarar isto." 

20 de julho de 1833, t. II, p. 248. 

(41) "Memórias do Visconde de São Leopoldo", Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, t. 38 (1875) - parte 2~. n1> 28. 
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N.&C. 

Discutia-se o artigo 6? do projeto sobre meio circulante e criação de 
um banco. O artigo 69 dizia: 

"Enquanto o papel-moeda não for retirado da circulação ou não che-
gar ao par, todas as moedas de metais preciosos, assim nacionais como 
estrangeiras e as barras de ouro ou prata correrão como gênero e serão 
recebidas e dadas ao pagamento nas transações ativas e passivas das 
estações públicas e particulares, pelos preços correntes do mercado, não 
havendo acordo." 

O marquês de Barbacena, Caldeira Brant, tenta explicar a questão. 
Feijó não compreende as explicações. O Pe. Alencar entra no debate pro-
curando esclarecer as causas da confusão: "nossas dúvidas partem de nós 
confundirmos aqui um padrão de valor, podendo regular todas as coisas 
em metal e aquele padrão de valor, que a lei tinha 1em vista fixar, só deve 
ser para as transações do Governo: todas 1as razões que enquanto nós 
tiviennos moeda fraca não se pode fixar um valor; isto é para o geral das 
transações, mas para as transações do Governo, 1a lei pode fixar um pa-
drão pelo qual o Governo pague e compre" (Anais, II, ,248). Tennina 
propondo a aprovação do artigo ;por partes, sendo aliás todas ia.provadas 
(Anais, II, 250). 

33/28 JOS:€ MARTINIANO DE ALENCAR 

Discorda do artigo, por falta de um critério para definir a moeda de 
cobre falsa. Relata longamente a história da circulação ido cobre nas pro-
víncias do norte, para concluir sobre as conseqüências desastrosas da apli-
cação do artigo: 

"Seria necessário mandar que fosse para essas províncias cobre 
legal, porque logo que se cortar o falso por ser ide diminuto peso, 
não só os portadores do cobre ficarão desesperados, como as 
províncias sem meio circulante." 

22 de julho de 1833, t. II, p. 257-258. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 11 do mesmo projeto, que dizia: 

"As moedas de cobre, que forem reconhecidas ~alsas ou pelo seu di-
minuto peso e visível imperfoição do cunho, serão cortadas e pagas na 
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razão de 240 réis a libra." O marquês de Barbacena propõe artigo substi-
tutivo, que não agrada ainda ao Pe. Alencar. Este, intervindo pela terceira 
vez no debate do mesmo artigo, expõe a razão principal de seus ataques: 
o artigo "quer ter alguma eqüidade com aqueles que possuírem este cobre 
em boa fé; tem-se falado que vai-se animar os moedeiros falsos, mas nós 
devemos atender que tratamos dos proprietários brasileiros que o recebe--
ram, porque o cobre que é reconhecidamente falso, manda-se pagar a 240 
réis a libra." 

O artigo foi l"ejeitado e aceita a emenda do marquês de Barbacena, 
Caldeira Brant, no artigo 3Q de seu projeto substitutivo que dizia: "O ~
tulo do ouro será de 22 quilates, o da prata 11 dinheiros de fino, o cobre 
puro". Aprova-se também uma subemenda do marquês de Baependi, Ma-
nuel Jacinto Nogueira da Gama, definindo com precisão a moeda de co-
bre falsa (Anais, II, 259). 

33/29 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Em longa intervenção, procura mostrar os inconvenientes do artigo 
em discussão terminando por propor a sua supressão. 

23 de julho de 1833, t. II, p. 267-268. 

N.&C. 

Discutia-se o artigo 16 .do mesmo projeto que fixava normas para 
expurgar o meio circulante das moedas de cobre falsas e desestimular os 
falsificadores (Anais, II, 265) . O Pe. Alencar volta a intervir para defen-
der sua tese (Anais, II, 272), apoiado por Feijó, que faz seu depoimento 
sobre a situação em São Paulo (Anais, II, 273-274). O Pe. Alencar inter-
vém mais uma vez: 

"Não acho impossível fazer-se realmente o resgate do cobre sem 
grandes sacrifícios à nação; porque emitindo nós cédulas em pagamento 
do cobre recolhido, poderíamos com esse cobre reduzido à moeda forte 
comprar fundos públicos e com os juros deste ir lentamente amortizando 
o papel emitido e em certo número de anos ficaria resgatado o papel sem 
sacrifício algum da nação." A questão é adiada para a sessão seguinte, 
quando Feijó envia emenda: 

"O Governo providenciará a que hajam as necessárias casas em que 
se troquem as cédulas pelo cobre necessário para o troco. O cobre será 
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emitido pelo seu valor nominal e quanto for possível de um mesmo 
cunho em cada província, onde correrá como moeda provincial de troco." 
A discussão se complica pela apresentação de novas emendas. 

Na sessão de 26 de julho, o Pe. Alencar volta a insistir na supressão 
do artigo 16 (Anais, II, 289, 296 e 301). A questão volta a ser adiada e 
na sessão de 27 de julho, com novas emendas de Feijó e subemenda do 
p,e, Alencar (Anais, II, 308), afinal, o artigo é mantido ( Anais, II, 309) . 

33/30 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Em três intervenções sucessivas, combate o parecei" da Comissão. É 
inútil pedir esclarecimentos ao Governo, porque a resolução contém as 
informações necessárias. A questão é uma questão de direito que o Senado 
não tem competência para dirimir, mas só a Assembléia Geral. Apresenta 
assim requerimento que a questão volte à Comissão de Legislação para 
que esta prepare uma resolução, 

"fixando a inteligência' do Código do Processo acerca da criação 
e supressão de vilas." 

2 de agosto de 1833, t. II, p. 349-350-352. 

N.&C. 

O Conselho Geral da Província de Minas Gerais enviara resolução 
erigindo em vila o arraial de Itabira e extinguindo a vila de Caeté. João 
Inácio da Cunha, visconde de Alcântara, e Manuel Caetano de Almeida 
e Albuquerque, membro da Comissão de Legislação, tinham apresentado 
parecer denunciando abuso de poder na resolução (Anais, II, 337). É 
esse parecer que o Pe. Alencar impugna. Depois de longo debate, o 
parecer foi aprovado, com elflendas, mas caiu o requerimento do Pe. 
Alencar (Anais, II, 357). 

DIOGO ANTôNIO FEIJó33/31 

Pondera as prováveis conseqüências da aprovação do parecer: 

"Primeiramente teremos de ficar em sessão permanente, pois, 
não existindo Regência, mal pode ter lugar o encerramento da 
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regentes. O Parlamento acabou por conformar-se e considerou legais os 
atos assinados por um só regente. De fato no período final o Governo 
era chefiado pelo general Francisco de Lima e Silva, pai de Caxias ( 42 ). 

FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 33/32 

Com os outros membros da Comissão de Instrução Pública, apresenta 
parecer remetendo ao Governo o requerimento que escapava à compe-
tência do Senado. 

8 de agosto de 1833, t. II, p. 391. 

N.&C. 

Tratava-se de um "requerimento do Pe. Frei Manuel do Monte Car-
melo, que serviu de reitor do Seminário de São Joaquim, no qual pede 
a esta Câmara providências a favor da conservação do estabelecimento 
dos meninos órfãos que ali existe~"· 

O Seminário acabou por ser transformado em Colégio Pedro II, 
totalmente laico. A ele se transfeiriu a Igreja de São Joaquim em cujo 
claustro funcionava o colégio. Mais tarde foi arrasada para dar lugar 
ao atual edifício do colégio, à rua Larga de São Joaquim, hoje Marechal 
Floriano. 

33/33 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Apresenta projeto de 12 artigos fixando as atribuições dos presidentes 
de províncias, seus títulos, ordenados e secretarias. 

17 de agosto de 1833, t. III, p. 63. 

N.&C. 

O projeto, que vem logo a s1eguir ao projeto extinguindo os Conse-
lhos Presidenciais, consta na íntegra dos Anais, e vem assinado por mais 
seis senadores. 

(42) OCTAVIO TARQttiNIO DE SOUSA: Diogo Antônio Feijó. ED1 História 
dos Fundadores ão Império ão Brasil - 2"' ed., vol. VII - Rio, J. OlytJlpio, 1957, 
p. 243. 
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DIOGO ANTÔNIO FEIJó33/34 

Discorda do artigo em discussão, segundo o qual a substituição da 
presidência das províncias seja feita pelo magistrado "atendendo à má 
opinião em que o povo tem esta" [ ... ] além de fazer parte de um 
poder político distinto. Apresenta assim uma emenda: 

"O Conselho Geral proporá seis cidadãos ao Governo, por 
intermédio do presidente para se designar quem o devia subs-
tituir." 

17 de agosto de 1833, t. III, p. 65. 

N. &C. 

Entrava em discussão o artigo 49 do projeto extinguindo os Conse-
lhos Presidenciais. Duramente atacado por sua referência à magistratura, 
Feijó se defende logo a seguir: "Eu não diss,e que os magistrados proce-
diam mal, e que a magistratura tinha perdido a confiança pública; mas 
podia-o dizer; podia-o provar; podia dizer sem temor de errar que todo 
o Brasil clama contra esta corporação, ainda que tem mui honrosas 
exceções." 

A nomeação, dependendo do magistrado, podia facilmente recair 
sobre "Juízes de Direito, que podem ser moços recém-vindos dos Cursos 
Jurídicos e por isso, sem a prudência e conhecimentos necessários. E 
será de justiça uma tal nomeação, que mais é filha da sorte do que do 
mérito?" 

33/35 DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ 

Discorda da tese defendida segundo a qual, na falta do vice-presi-
dente, deveria ocupar a presidência o conselheiro mais votado: 

"Esses conselheiros são de nomeação popular e já vem a re-
cair a presidência, que é uma delegação do Poder Executivo, num 
homem não nomeado por ele, que pode não lhe merecer con-
fiança e não ter os necessários conhecimentos para bem admi-
nistrar uma província, o que não é difícil acontecer, pois pode 
a sua de conselheiro ter sido o efeito, não de seus vencimentos, 
senão de uma cabala.'' 

17 de agosto de 1833, t. III, p. 71. 
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N.&C. 

Feij6 revelava progressivamente S'eu estilo, pouco inclinado a usar 
de eufemismos, e sua visão política da necessidade de reforçar o Exe-
cutivo, que em breve assumiria como regente único. A discussão versava 
ainda sobre o artigo 49 do mesmo projeto. O artigo foi supresso. (Anais, 
III, 72.) 

33/36 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Vota pelo adiamento da discussão: 

"Como acabo de ouvir que toda a base da Comissão em 
seu parecer é o contrato e este quanto a mim é nulo (e em 
tempo competente mostrarei as razões do meu dizer) e os re-
presentantes da nação não estão revestidos deste augusto caráter 
para sobrecarregar o povo brasileiro com tributos para satis-
fazer a ambição de alguns: sou de voto que para se estudar 
melhor este negócio se espePe pela decisão da Câmam dos Depu-
tados, a quem o tratado foi remetido, posto que o não devesse 
ser, por não ter nada com, os negócios da nação e ser meramente 
particular." 

21 de agosto de 1833, t. III, p. 106. 

N.&C. 

Em discussão o parecer das Comissões de Constituição e Diplomacia 
e Fazenda, apresentando resoluçãp pela qual se arbitra a Sua Majestade 
Imperial a duquesa de Bragança as arras estipuladas no contrato de 
seu casamento, na quantia de 100 contos de réis anuais. Feijó argumen-
tava diretamente contra o visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha, 
que acabava de impugnar o adiamento solicitado pelo visconde da Pedra 
Branca, Domingos Borges de Barros. A discussão foi adiada. (Anais, 
III, 112.) 

A Carta de Lei de 30 de julho de 1829 ratificou o tratado de casa-
mento entre o imperador do Brasil 'e a princesa D. Amélia, duquesa de 
Leuchtenberg, neta do rei da Baviera. Pelo seu artigo VII, "até que a do-
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tação de Sua Majestade a imperatriz seja definitivamente fixada pela 
Assembléia Legislativa do Brasil, em execução do artigo 108 da Cons-
tituição do Império e do artigo 29 da lei de 11 de agosto de 1827, Sua 
Majestade Imperial receberá anualmente do Tesouro Público a soma 
de 100$000 marcada provisoriamente pela sobredita lei c Sua Majestade 
a imperatriz gozará durante todo o tempo do seu casamento do dote de-
finitivo que lhe for concedido". ( 43) 

Era esta quantia que se reclamava. 
Em maio de 1833, achando-se D. Amélia em Paris, foi dirigida 

uma consulta a onze jurisconsultos franceses, entre os quais Odilon Barrot, 
acerca de várias questões, inclusive esta: a despeito da abdicação do 
marido, devia a ex-imperatriz continuar a receber a dotação da lei de 
11 de agosto de 1827? A resposta foi rigorosamente nlío, mas a boa fé 
e a dignidade nacional aconselhavam o pagamento. (Arquivo do Museu 
Imperial - da. 4.801.) Feij6 tinha razão. (44) 

33/37 DIOGO ANTONIO FEIJó 

"O negócio de que tratamos não é de pouca monta para 
se deixar à discrição e não se dar providência na lei" [ ... ] 
"o Governo nomeie embora a quem quiser, mas da nossa parte 
está acautelarmos que quando ele não tenha nomeado, haja pes-
soa que supra essa falta." 

22 de agosto de 1833, t. III, p. 120. 

N.&C. 

Em última discussão o projeto extinguindo os Consdhos Presidenciais. 
Feij6 apresentara emenda aditiva. "Quando a Câmara da capital recusar 
dar posse ao presidente lhe dará o que estiver na Presidência, declarando 
a mesma posse por editais na província." A emenda foi aprovada. (Anais, 
III, 121.) 

(43) A. J. S. BOTAFOGO: O Balanço ãa Dynastia. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1:890, p. 102. 

(44) OCTAVIO TARQtl1NIO DE SOUSA, Feijó, op. cit., p. 216. 
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DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 33/38 

Considera de absoluta necessidade o projeto, e dá a razão: 

"Da maneira em que está concebida a concessão do habeas-
corpus, já não há só o mal de um preso vir de Minas ou Mato 
Grosso, mas também do Maranhão ou do Pará porque até o 
Supremo Tribunal de Justiça toma conhecimento de habeas-
corpus e tendo ele esta contribuição se um preso no Pará se 
lembrar disso aí vem para a Corte com o carcereiro." 

22 de agosto de 1833, t. III, p. 123. 

N.&C. 

Em discussão um projeto elaborado por uma Comissão Mista da 
Câmara e do Senado, regulando a concessão do habeas-corpus, ou "ordem 
de segurança individual", nos termos do projeto. Este emendava o Código 
Penal, cujos inconvenientes Feijó denuncia em sua intervenção. Entre 
os membros da Comissão Mista, ~stava o Pe. Antônio Maria de Moura, 
como deputado. O texto comp1eto do projeto consta dos (Anais, 1833, 
II, 386 ss.). Venceu-se que o projeto podia passar à segunda discussão. 
(Anais, III, 124.) 

33/39 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende o artigo 19 do mesmo projeto, por considerá-lo bem melhor 
redigido do que o texto do Código Penal: 

"Primeiramente diz aqui que é da ordem do habeas-corpus 
este pedaço de latim; muita gente não entenderá; por isso a 
Comissão teve em vista suprimi-lo: s·egundo por isso mesmo 
que este latim f.ala em corpo, diga-se do corpo, da pessoa do 
sujeito, e não da liberdade, porque liberdade tem uma acepção 
muito mais geral; compreende, como bem disse um ilustre se-
nador, a liberdade de pensar, de ir para onde se queira e não é 
para isto que se dá a providência; eis aqui como na redação 
se melhora isto, porque define o que é o habeas-corpus." 

23 de agosto de 1833, t. III, P· 129. 
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N.&C. 

O artigo lQ dizia: "Todo cidadão que entender que ele ou outro 
sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua pessoa tem direito 
de pedir uma ordem de segurança individual ou habeas-corpus." Entre-
tanto aprovou-se a supressão deste artigo. (Anais, III, 134.) 

DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ 33/40 

Apresenta emenda ao artigo 2Q do mesmo projeto, 
"para obviar as deportações que porventura possam ter lugar 
e que no habeas-corpus não vêm prevenidas e que despotica-
mente se inflingem aos cidadãos, como outrora me sucedeu." 

23 de agosto de 1833, t. III, p. 136. 

N.&C. 

O artigo 2Q dizia: "A petição para uma tal ordem deve designar: 
§ lQ - O nome da pessoa que sofre a violência e o de quem é causa 

dela. 
§ 29 - O conteúdo ·da ordem por quem foi metido na prisão ou 

declaração explícita, de que sendo :requerida lhe foi denegada. 
§ 3Q - As vezes em que funda a persuasão da ilegalidade da prisão 

ou constrangimento e assinatura da pessoa." 

33/41 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Estranha que se destinem 8 contos de réis para as guardas policiais, 
que, na opinião não são encarregadas do policiamento só das capitais. 

28 de agosto de 1833, t. III, p. 167. 

N.&C. 

Em discussão a Lei do Orçamento que destinava 8 contos de réis para 
as guardas policiais das pequenas províncias as quais segundo o senador 
José Inácio Borges, tinham a cargo somente as capitais. O Pe. Alencar 
contesta lembrando o exemplo da Paraíba: "não sei como na Paraíba 8 
contos de réis possam chegar para os guardas policiais". O artigo, porém, 
da lei do orçamento foi aprovado. 
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ANTÔNIO VIEIRA DA SOLEDADE 33/42 

Defende a verba de 400$000 destinada para o hospital que socorre 
os pobres enfermos e também os povos indigentes. Defende também a 
dotação das verbas para a Província do Espírito Santo: 

"[ ... ] a Assembléia Geral tem criado novas vilas como é São 
José do Norte, São Francisco de Paula, etc. e talvez pelo C6digo 
se tenham também criado algumas que eu não sei; essas vilas 
precisam ter cadeias e casas de correção com trabalho e a Câmara 
do Espírito Santo já me escreveu dizendo que nada disto têm; 
ora, se a Assembléia tem criado estas vilas parece que deve dar 
meios para cadeias e casas de correção." 

30 de agosto de 1833, t. III, p. 188. 

N.&C. 

As verbas foram aprovadas. 

Nesta data termina a particiração do clero na 2\l. legislatura. Com 
efeito, pouco depois haveria de se realizar, durante várias sessões, a reunião 
das duas Câmaras para a discussão da criação do Banco do Brasil. A 
seguir, precipita-se a discussão da Lei do Orçamento, na qual s6 intervém 
uma vez o Pe. Feij6, a propósito da circulação das moedas de cobre, na 
sessão de 20 de setembro. (AnaÜ/, III, 342.) As últimas sessões dão im-
pressão de trabalho agitado na aprovação final de inúmeras questões pen-
dentes. 

TERCEIRA LEGISLATURA 

( 1834-1837) 

A Terceira Legislatura desenrolou-se numa cadência normal. Constou 
de 4 sessões ordinárias iniciadas todas pontualmente a 3 de maio de cada 
ano, e encerradas sempre até o final do mês de outubro. Não houve sessões 
extraordinárias . 

A apresentação dos Anais passa porém por profunda transformação. 
Durante toda a legislatura, discutiu-se a questão da publicação do Diário 
do Senado. Várias proposições foram feitas, das quais parece ter resultado 
a dispensa do trabalho dos taquígrafos. As intervenções não são mais 
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34/l 

SESSÃO DE 1834 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Sustentou a necessidade de recordação de um dia tão glorioso como 
o 7 de abril; que ele devia ser tomado na maior consideração não s6 pela 
elevação do Sr. D. Pedro II ao trono, como pelas conseqüências que dele 
têm de resultar. Fez a comunicação dos males que o Brasil tinha sofrido 
antes do dia sete de abril, com os que tem sofrido depois desse dia e para 
isso fez nomenclatura dos principais acontecimentos ocorridos em uma 
e outra época, donde tirou o corolário que nenhum grau de proPorção 
tinham e que eram evidentes os bens que depois desse dia se experimen-
tavam; motivos estes que deviam consagrar o dia 7 de abril e considerá-lo 
o mais glorioso nos anais da história e que todo membro da Casa, que 
partilhasse a opinião da nação, devia votar pela emenda como ele senador 
fazia. 

15 de maio de 1834, t. I, p. 29. 

N.&C. 

Estava em discussão a resposta à Fala do Trono. O senador por São 
Paulo, Francisco de Paula Sousa e Melo, apresentara emenda aditiva ao 
texto em discussão: "Consolidando-se assim a nossa gloriosa restauração 
política, começada no sempre memorável dia 7 de abril de 1831." É esta 
emenda que o Pe. Alencar defende. A emenda foi aprovada, com a su-
pressão do termo "começada". 

34/2 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Mandou à Mesa uma representação do Cabido da Catedral do bispado 
de Pernambuco, pedindo aumento de suas c6ngruas; e requereu que este 
negócio fosse remetido às Comissões de Fazenda e Eclesiástica." 

22 de maio de 1834, t. 1, p. 36. 
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JOS:É: MARTINTAJ\10 DE ALENCAR 

Com outros senadores, assina projeto de lei. 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: 

Artigo 1Q - As compras e vendas de escravos só se poderão 
fazer d'ora em diante por escritura pública; na qual, além de 
todas as especificações ordenadas na lei de 3 de junho de 1809, 
§ 1Q, para o pagamento da meia sisa, declarará o vendedor o 
título por que possui o escravo, o tempo e a pessoa de quem o 
houve; quando a sua aquisição tiver sido posterior à lei de 7 de 
novembro de 1831; e de tudo se fará expressa menção sob pena 
de perder o comprador o escravo, que ficará liberto e de perder o 
ofício o tabelião que tiver feito a escritura. 

Artigo 2.Q - O escravo vendido por outra maneira poderá em 
qualquer tempo reclamar a sua liberdade perante qualquer juiz 
de Paz ou de Direito, dentro do termo em que residir a pessoa 
em cujo poder ele esteja. 

Artigo 3Q - O juiz lhe oferecerá sumariamente sem outra 
formalidade mais do que a audiência do possuidor, de quem 
exigirá a apresentação do título respectivo, apelando ex officio 
para a Relação do distrito, quando a decisão for contra o escravo. 

Artigo 4Q - No caso que a pessoa, em cujo poder ele esteja, 
não possa apresentar imediatamente o título exigido, o juiz lhe 
assinará tempo suficiente; ficando entretanto o escravo em depó-
sito; o que também se praticará no caso de apelação, ou seja 
ex officio ou interposta pela parte interessada. 

Artigo 5Q - Na Relação não se exigirá para se tomar conhe-
cimento do recurso formalidade alguma; e se dicidirá pela liber-
dade sabida, segundo a prova que os outros apresentarem. 

Artigo 6Q - Estas mesmas disposições terão lugar em todas 
as outras alheações de escravos, quaisquer que elas sejam." 

22 de maio de 1834, t. I, p. 37. 

N.&:C. 

O projeto apresentado pelo senador Manuel Caetano de Almeida e 
Albuquerque criava formalidades novas para a venda de escravos. Por 
mais repugnante que nos pareça hoje o mercado de seres humanos, o 
projeto abria timidamente uma brecha no sentido de facilitar a alforria. 
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34/4 

É difícil saber-se em que medida viria de fato a beneficiar algum escravo, 
caso fosse aprovado. 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Com outros senadores, assina projeto de lei: 
"Em cada uma das províncias marítimas do Império haverá 

um curador encarregado de fiscalizar e promover a execução da 
lei de 7 de novembro de 1831; e de que quaisquer outras dispo-
sições legislativas e sobre ordem do Governo sobre este objeto." 

22 de maio de 1834, t. I, p. 37 . 
N.&C. 

O projeto foi apresentado pelo mesmo senador Manuel Caetano de 
Almeida e Albuquerque. Assumido o compromisso de extinguir o tráfego, 
vários projetos foram apresentados. Em 14 de maio de 1827, o de Araújo 
Lima (Anais, I, 84); em 9 de julho de 1827, o de Ferreira França (Anais 
III, 99); em 14 de maio de 1830, º'de Antônio Pereira Rebouças (Anais, I, 
144). 

Pela lei de 7 de novembro de 1831 o Brasil procurava, enfim, honrar 
o compromisso assumido com a Inglaterra por ocasião do reconhecimento 
da Independência em 1825: a cessação do tráfico de escravos. A atitude 
da Inglaterra, apoiada fortemente pela opinião pública daquele país, 
visava não somente a ideais humarnitários, mas também à defesa da pro-
dução agrícola de suas colônias. 

Nenhum país colonizador da América abastecera tão abundantemente 
de escravos suas possessões, conforme alegou o cavalheiro Lavrador, re-
presentante da Espanha no Congresso de Viena. "Se as colônias espanho-
las da América estivessem, no que se refere aos negros, na mesma situação 
que as colônias inglesas, Sua Majestade católica não hesitaria um instante 
em proclamar a abolição imediatq. do tráfico. Mas acontece que as ques-
tões da abolição foram agitadas po Parlamento inglês; depois de 1788 a 
1807, os proprietários ingleses tiveram tempo disponível para fazer com-
pras extraordinárias de escravos e, de fato, o fizeram; de tal modo que a 
Jamaica onde não havia em 1787 senão 250.000 escravos, possuía, ao tem-
po da abolição, em 1807, quatrocentos mil. Quanto às colônias da Espa-
nha, pelo contrário, viram-se durante os últimos vinte anos impossibili-
tadas de obter escravos, porque o estado de guerra em que a metrópole 
se encontra com a Inglaten-a durante a maior parte desse período, tor-
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nava quase impossível o envio de navios negreiros. Durante o resto do 
tempo, toda a atenção e todos os meios da península e das colônias foram 
concentrados na luta contra o tirano da Europa (Napoleão). 

Nessas circunstâncias os proprietários das colônias espanholas não pu-
deram substituir os escravos levados pela morte ou inutilizados pela ida-
de. Possuíam, é verdade, estabelecimentos em que empregaram somas con-
sideráveis contando um dia poder recompor a mão-de-obra. A abolição 
imediata arruiná-los-ia para sempre. "Em suma, basta dizer que na Ja-
maica há 10 escravos para cada branco, já que o número de colonos não 
ultrapassa 40.000 e o de negros é de 400.000. Por outro lado, na ilha es-
panhola de Cuba, a mais abastecida de escravos, há 274.000 brancos e 
212. 000 escravos somente." (Documentos do Congresso de Viena anexos 
à conferência de Marcos Carneiro de Mendonça sobre D. João VI. ( 46 ) 

Quanto ao Brasil a situação ainda era mais chocante, porque o co-
mércio de negros fora mantido por poderosos traficantes portugueses, 
associados a comerciantes ingleses e por americanos do Norte. Desde 
muito a escravidão era denominada o cancro do país. O próprio impe-
rador D. Pedro I empregara essa expressão. Em escrito de seu punho, 
identificado por Hélio Viana, o fundador do Império profligara os agri-
cultores brasileiros por não cGmpreenderem a necessidade de reformarem 
o sistema de produção agrícola: 

"Poucas pessoas ignorarão que a escravatura é o cancro que rói o 
Brasil: é mister extingui-la. Esta extinção por aqueles que não sabem 
dançar senão da banda da papeleira, isto é, com os olhos na escrivaninha 
há de ser mal-olhada, mas por aqueles que tiverem dois dedos de juízo 
seguramente não. Ao primeiro golpe de vista saltam aos olhos os imensos 
e incalculáveis males que a escravidão nos traz consigo. Estes males são 
o justo prêmio de um direito por nós arrogado, e não adquirido, porque 
não me consta que haja direito algum dos homens se escravizarem." 

E após examinar os pn·juízos morais da escravidão demonstra que 
mesmo do ponto de vista econômico, o sistema escravista nos era desfa-
vorável: "O preto pelo menos nunca despende menos, por dia, de meia 
pataca e tudo; quando está doente continua a despender, além dos re-
médios, sem o senhor tirar dele utilidade; por fim morre e adeus 16 
doblas. Compra-se outro, faz-se o mesmo e é um moto-contínuo." Refere-
se ainda às fugas contínuas e ao serviço dispendioso dos feitores e con-
clui: "utilidade mais aparente do que real", "os lavradores que se ser-

(46) V. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 279. 1968, 
p. 86. 
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virem de homens livres hão de tirar duplicadas vantagens das terras que 
os rotineiros". (47 ) 

José Bonifácio chegou a elaborar um projeto de abolição gradual da 
escravidão para ser examinado pela malograda constituinte. 

Daí as esperanças postas nos contratos de colonos, tão mal-enca-
minhadas a princípio. 

Mas a rotina imperava na lavoura e a especulação no comércio ne-
fando. Só em 1831 conseguiu-se afinal a aprovação da primeira lei con-
trária ao tráfico. (48) É devida, em grande parte, aos esforços do marquês 
de Barbacena, conhecedor dos malefícios ao bom nome do País que a 
existência da escravidão causava no estrangeiro e da implacável decisão 
dos ingleses em extinguir o tráfico. É a lei de 7 de novembro de 1831, 
cujos princípios são inatacáveis, mas cuja execução era impossível. O ar-
tigo 19 proclamava um princípio geral salutar. "Todos os escravos que 
entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, são livres." 
Estabelecia, em conseqüência, as penalidades para os traficantes. 

Onde a lei entrava no terreno da impraticabilidade era na forma de 
tratar os negros apreendidos no tráfico. Deveriam ser reexportados para 
a África, "contratando (o Governo) com as autoridades africanas para lhes 
darem um asilo''. Tratava-se de puro delírio. As tais autoridades africanas, 
interessados no tráfico, só viriain a extinguir a escravidão no fim do 
século. A lei determinava a devolução das "peças" "com a maior brevi-
dade possível". 

Acontece que o Brasil não dispunha de marinha capaz de exercer 
uma eficiente vigilancia em nossas costas nem c'llànias agrícolas para onde 
encaminhar os libertos. A solução posta em prática foi a mais imoral 
possível. Os raros escravos caídos nas mãos da polícia foram conduzidos 
às casas de detenção e "confiados à guarda" de pessoas responsáveis. Era 
uma das formas de que dispunham os ministros para obterem apoio de 
políticos e jornalistas. 

Em pouco se diferenciavam em seu tratamento esses "libertos", dos 
legalmente escravos. 

Não se poderá dizer, porém, que a lei tenha sido inútil. Segundo o 
brocardo Dormiunt aliquando leges nunquam moriuntur. Provado o in-

(47) Hl!:I.JO VIANA: Dom Pedro I, jornalista. São Paulo, Melhoramentos, 
1967, p, 8. 

(48) Texto completo em A. M. PERDIGAO MALHEIRO: A escravid.6.o no 
Brasil, t. II, 2~ ed. São Paulo, Cultura, 1944, p. 239. 
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gresso do africano no Brasil após a data de 7 de novembro de 1831, muitos 
advogados abolicionistas obtiveram de juízes íntegros o alvará de liber-
tação. Foi este um dos pontos debatidos por ocasião da lei de 1884. 

Alencar visa com seu projeto tornar mais eficaz o combate ao trá-
fico teoricamente clandestino. A proibição sem fiscalização criava um am-
biente de corrupção escandaloso. Houve mesmo quem propusesse a sim-
ples revogação da lei. 

A pressão inglesa crescente, e várias vezes fora das normas do di-
reito das gentes, vai forçar o Brasil a fazer cessar afinal o tráfico cerca 
de vinte anos depois. (Lei de 4 de setembro de 1850.) 

Note-se que, a esse tempo, obstáculos tornavam a exploração do ne-
fando comércio menos lucrativa. 

34/5 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Com os outros membros da Comissão de Instrução Pública, apresenta 
projeto de lei: 

"O projeto autoriza que todos os brasileiros podem fundar, 
por si ou por sociedade, colégios de educação e instrução: con-
cedendo-lhes o privilégio de adquirir por título legal bens de 
raiz até o valor de 60 contos de réis; isentando as casas dos co-. 
légios do tributo da décima, pagando, porém, a sisa e mais en-
cargos das propriedades rurais ou urbanas; os fundadores poderão 
empregar professores nacionais e estrangeiros, dando ao Governo 
autoridade de os naturalizar; finalmente sujeita os estatutos dos 
colégios à aprovação do Governo antes de se principiar as lições." 

27 de maio de 1834, t. I. p. 47-48. 

N.&C. 

Os demais membros da Comissão eram os Pes. Marcos Antônio Mon-
teiro de Barros e Francisco dos Santos Pinto. (Anais, I, 13.) A íntegra do 
projeto, que dá existência legal ao ensino privado no Brasil, é apresen-
tada em sessão de 10 de junho. (Anais, 1834, 73-74.) 

A décima corresponde ao imposto predial, devido ao município. Sisa 
é o imposto de transmissão. 
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34/6 

A Constituição vigente ( 1967), com a emenda n9 1, estabelece prin-
cípios semelhantes: "É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e os Municípios: 

[ ... ] criar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos 
partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos da lei. ( Art. 19, v. III, letra C.) 

Trata-se de princípio essencial do exercício da liberdade de ensino. 

DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

Vota em defesa do parágrafo aceitando as emendas propostas, de-
pois de declarar ter sido o autor do projeto: 

"O parágrafo em si era de suma importância pela experiência 
que já existia de se não poder suspender o empregado quando era 
prevaricador e continuar a servir até que fosse julgado no júri, 
no que havia muitas vezes uma demora de seis meses e mais, du-
rante cujo tempo continuava a prevaricar; que da suspensão mal 
nenhum resultava, porque, se fosse inocente, sem trabalhar ga-
nhava o seu ordenado d1irante todo o tempo que o estivesse, 
uma vez que afinal obtivesse sentença que o julgasse inocente." 

Mostra a seguir que as razões propostas contra a emenda eram de 
nenhum peso: 

"O Governo tinha autoridade de demitir os empregados da 
Fazenda, mas não o têm feito os presidentes de província o de 
demitir os seus secretários;, e raríssimas vezes o têm feito; às Câ-
maras Municipais se tinh,a dado igual atribuição sobre os seus 
delegados, mas tinham aqusado do mesmo modo; que assim ten-
do-se concedido tais atribuições ao chefe do Governo sendo per-

' pétuo, que receio havia iem conceder a um presidente que era 
temporário?'' 

Conclui, enfim, observando que: 
"Não houvesse tanto medo de se dar tal atribuição aos pre-

sidentes, porque eles não eram tão perversos e prevaricadores, 
como se dizia, o que se provava por terem até hoje unicamente 
tido lugar dois outros processos de presidentes, quando eram tão 
fáceis de se formarem por terem os queixosos contra eles direito 
salvo; o que provava que eles não têm abusado tanto como se 
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diz e que se acaso abusos têm cometido, quem tanto respeita as 
decisões do Poder Judiciário mais estava convencido das bon-
dades dos presidentes." 

31 de maio de 1834, t. I, p. 54. 

N.&C. 

Discutia-se o projeto de lei sobre as atribuições dos presidentes de 
províncias. O senador Carneiro de Campos impugnara com veemência o 
parágrafo 7Q do artigo SQ, que concedia aos presidentes a jurisdição de 
suspender os empregados provinciais, incluindo magistrados. É contra 
Carneiro de Campos que argumenta o Pe. Feij6. A tese de Feij6 preva-
leceu. (Anais, I, 55. ) 

34/7 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende o parágrafo g<;> do mesmo artigo, observando que 

"as Câmaras Municipais não estavam autorizadas para dar posse 
a empregados alguns." 

2 de junho de 1834, t. I. p. 57. 

N.&C. 

O parágrafo em discussão atribuía aos presidentes de províncias: 

"Receber o juramento e dar posse aos empregados. E o exercício de 
estender a toda a província ou a uma só comarca. Se forem Corporações, 
o juramento e posse será dado aos presidentes delas." Na sessão anterior, 
fora defendida a tese, impugnada agora pelo Pe. Feij6, de atribuir às 
Câmaras Municipais a competência para dar posse a funcionários do 
município. O parágrafo foi logo aprovado. 

34/8 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Defende o artigo 69 do mesmo projeto: 

"Se a maneira que o artigo propunha para serem nomeados 
os vice-presidentes era contra a Constituição, então quase todos 
os empregados que existiam em substituição de outros estavam 
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exercendo as suas funções contra o disposto na Constituição, por-
que devendo eles ser nomeados pelo imperador, não o eram 
quando por falta dos proprietários, eram chamados à substituição, 
como, por exemplo, os juízes de Direito, comandante de Exército, 
etc.; que portanto no disposto do artigo se ia com a prática." 

3 de junho de 1834, t. I, p. 58. 

N.&C. 

O artigo 69 dizia: "O Conselho Geral nomeará 6 cidadãos para ser-
virem de vice-presidentes, um no impedimento do outro. A lista deles 
será levada ao imperador por intermédio do presidente e com informa-
ção deste, a fim de ser determinada a ordem numérica da substituição; 
entretanto, servirá de vice-presidente o que estiver em 1 Q lugar na lista, 
ou os imediatos na falta." O artigo foi impugnado como anticonstitucional 
pelo visconde de Congonhas, Lucas Antônio Monteiro de Barros e pelo 
senador José Saturnino da Costa Pereira, segundo os quais o artigo vio-
lava prerrogativas do imperador. O artigo porém foi logo aprovado. 

' 

34/9 DIOGO ANTõNIO FEIJÓ 

Pronuncia-se contra os Conselhos Presidenciais, comparando-os com 
o Conselho de Estado. 

"Apesar de ser reconhecida a utilidade de existência do Con-
selho de Estado, todavü~ a Assembléia Geral se havia ocupado 
de propor a reforma dele, ainda que composto de homens pro-
bos, em cujo número entravam não poucos representantes da 
nação, os quais tinham bons ordenados e eram vitalícios." 

Se até a utilidade do Conselho de Estado foi questionada na As· 
sembléia Geral, não vê por que não reconhecer a inutilidade dos Con-
selhos Presidenciais, que funcionam mal: 

"Muitas vezes por falta de homens capazes de desempenhar 
tal emprego; que de orqinário os presidentes, ainda que ouvidos 
os conselheiros, não se importavam com seus Conselhos e obra 
vam como lhes ditava ~ sua opinião." 

30 de junho de 1834, t. I, p. 59. 
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N. &C. 

Estava em discussão o artigo 8Q do projeto de lei sobre os presidentes 
de províncias. O artigo se referia ao "extinto Conselho Provincial". O se-
nador Oliveira propusera emenda suprimindo o adjetivo e levantara a 
c1uestão da utilidade dos Conselhos Presidenciais. É a ele que o Pe. Feijó 
contesta. A emenda foi aprovada. Entretanto, na sessão seguinte, o se-
nador Satumino apresenta emenda extinguindo os Conselhos de Presi-
dentes das províncias. (Anais, 1834, 64.) 

34/10 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Faz declaração de voto: 

"Declaro que votei para passar à 2'1- discussão o projeto da 
outra Câmara, inibindo o ingresso no Brasil ao ex-imperador D. 
Pedro." 

18 de junho de 1834, t. I, p. 90. 

N.&C. 

A íntegra do projeto dizia: 

"A Assembléia Geral Legislativa decreta: O ex-imperador do Brasil, 
D. Pedro 1, fica para sempre inibido de entrar no território do Brasil e 
de residir em qualquer parte dele, ainda que seja como estrangeiro e in-
divíduo particular; e se o contrário fizer, de qualquer forma que seja, 
será tido, entretanto, como inimigo e agressor da nação brasileira." 

Posto o projeto em discussão, venceu-se que não deveria passar à 
segunda discussão. É contra esta decisão que apresenta seu voto vencido 
o Pe. Alencar. Na sessão do dia seguinte, o Pe. Francisco dos Santos 
Pinto fez declaração de voto no sentido contrário ao do Pe. Alencar. 
Entre os padres que se opuseram ao projeto contam-se Rodrigues de An-
drade, Anté'mio Vieira da Soledade e Ferreira de Aguiar. O Pe. Monteiro 
de Barros apoiara a posição vencida de fazer passar o projeto à segunda 
discussão. 

Trata-se da reação contra o movimento restaurador. O falecimento 
de D. Pedro, a 24 de setembro de 1834, pôs fim ao debate. 



FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 34/11 

Como relator da Comissão de Negócios Eclesiásticos, apresenta 
parecer: 

"A Comissão Eclesiástica, examinando os documentos que 
acompanham a resolução da Câmara dos Deputados, que divide 
da freguesia de Macacu a capela curada de São José da Boa 
Morte é de parecer que a resolução entre em discussão." 

24 de junho de 1834, t. I, p. 99. 

N.&C. 
O projeto entra em discussão na sessão de 25 de junho, na qual se 

precisa que a capela de São José da Boa Morte, cuja ereção em freguesia 
era proposta, situava-se à margem esquerda do Rio Guapiaçu. O projeto 
foi aprovado. (Anais, 129-130. ) 

O Decreto n9 2, que sancionou a resolução do Parlamento, é de 9 
de agosto de 1834. 

34/12 MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS 

Assina projeto de resolução apresentado pelo senador Rodrigues de 
Carvalho. O projeto confere ao ministro de Estado elos Negócios do 
Império a incumbência de: 

"Promover e solicitar as obras de navegação de rios, abertura 
de canais ou construção de- estradas e aquedutos em todo o 
Império e os presidentes nas respectivas províncias, dando sempre 
preferência às estradas, pontes e canais, sem que se entenda 
extinta ou suprimida a permissão outorgada a companhia e 
particulares para projetarem iguais obras." 

3 de julho de 1834, t. 1, p. 117. 

N.&C. 
O projeto, constante de 8 artigos, prevê a organização de um plano 

de expansão viária, bem como as condições de participação no mesmo 
de capitais privados. O projeto, mandado a imprimir, é assinado, e:ntre 
outros senadores, também pelo Pe. Ferreira de Aguiar. 
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34/13 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Apresenta artigo aditivo: 

"Conceder licença aos empregados públicos, não excedendo 
a três meses e havendo justos motivos." 

9 de julho de 1834, t. I, p. 129. 

N.&C. 

Estava em terceira discussão o projeto sobre os presidentes de pro-
víncias. O artigo ampliava as atribuições desses presidentes. O artigo 
foi logo aprovado. 

A Lei n<? 40 que dá regimento aos presidentes de província e extin-
gue o Conselho da Presidência foi sancionada a 3 de outubro de 1834 

34/14 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Apresenta requerimento, solicitando que a resolução fosse remetida 
à Comissão de Negócios Eclesiásticos para examinar, fundando em que 
lhe faltavam certos trâmites canônicos, tais como o ser ouvido o ordinário, 
o pároco, etc. 

10 de julho de 1834, t. 1, p. 131. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução criando, na cidade de Rio de Janeiro, uma 
nova freguesia, denominada de Nossa Senhora da Glória. O requerimento 
foi aprovado. 

Criada a paróquia por Decreto n9 13, de 11 de agosto de 1834. 

34/15 JOSlt MARTINIANO DE ALENCAR 

Opõe-se ao requerimento por julgá-lo contraproducente: 

[ ... ] "A remoção que se fazia não tirava honra alguma e, se 
lhe tirasse, então também os ministros de Estado todas as vezes 
que têm demissão é com quebra de sua honra, o que nunca 
sucede; portanto a não se livrar o tutor do embaraço em que 
ia ficar, convinha antes aprovar a remoção, porque o júri não 
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se devia supor capaz de decidir senão conforme a sua cons-
ciência." 

11 de julho de 1834, t. 1, p. 136. 

Entrava em primeira discussão a resolução vinda da Câmara dos 
Deputados removendo da tutela do imperador o cidadão José Bonifácio 
de Andrada e Silva. Na sessão anterior, o marquês de Paranaguá, Fran-
cisco Vilela Barbosa, apresentara requerimento adiando a discussão até 
lJUe fosse conhecida a decisão de um corpo de jurados. É este requeri-
mento que o Pe. Alencar impugna como "contraproducente''. Note-se 
que o Pe. Alencar usa o termo no seu sentido latino contra producentem, 
ou seja, argumenta contra aquele que o produz. Pelo seu requerimento, o 
marquês de Paranaguá pretendia ressalvar a honra do tutor. "Ora", observa 
o Pe. Alencar, poderia acontecer que "o júri entrado na cabala, que se 
dizia podia condená-lo, o que certamente era perigoso, pois poderia ficar 
não inocente, estando". 

José Bonifácio fora suspenso das funções de tutor em dezembro de 
1833, acusado de conivente C'Om mptins restauradores. Não cedeu às ordens 
dos juízes de paz, mas somente à força militar com ordem da Regência. 
Ficara preso em Paquetá tendo sua casa como menagem. Mas foi feita 
uma acusação judiciária e ele teria de comparecer perante um júri a 20 
de janeiro de 1835, segundo o CPdigo do Processo Criminal. Era a esse 
júri que se referia o marquês de Paranaguá, entendendo que s6 ap6s 
esse julgamento o Senado deverá deliberar. 

A morte do antigo imperador, a 24 de setembro de 1834, c0mo ficou 
dito, com 36 anos, tornou sem sentido o processo. José Bonifáeio foi 
absolvido nemine discTepante. (49 ) 

34/16 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende a mesma resolução vinda da Câmara, apresentando as razões 
que o tinham induzido a aprovar a tutoria e as razões que agora o le-
varam a aprovar a remoção do tutor: 

"[ ... ] o dia 7 de abril tinha trazido o resultado da passagem 
da coroa do monarca qµe então era o Chefe da Nação para a 

(49) OCTAVIO TARQUíNIO DE SOUSA: José Bonifácio. Em História dos 
Fundadores do Império do Brasil, vo\. I, 21f ed. Rio de Janeiro, José Olymp!o, 1957, 
p. 340. 
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Regência eletiva ou provisória na minoridade do atual monarca; 
'que atendendo a que este salto traria grandes comoções ao 
Brasil e tendo muito amor à monarquia e reconhecendo no ci-
dadão José Bonifácio que dava muita importância ao monarca 
e que sendo ele nomeado para esse lugar de tutor o Paço con-
tinuaria no mesmo esplendor e brilhantismo; mas que não tinha 
sido esse o resultado, porque o Paço em breve tempo ficou 
deserto e que parecia que não existia monarca no Brasil, pois 
que os que faziam o seu esplendor deixaram de cercar o monarca; 
e o Paço tinha vindo a ser o covil de gente mais baixa e vil; 
viu-se depois que os sucessos de 7 de abril tiveram origem no 
Paço de São Cristóvão, em cujo dia mandando-se examinar o 
Paço não foram encontradas mais que três pessoas que eram 
seus criados porque os amigos ou tinham fugido ou estavam 
presos ou mortos; além de que era evidente que o tutor tinha 
relações com os indivíduos envolvidos nesse acontecimento, con-
tinuando até a merecer ainda depois a sua estima homens sem 
dúvida alguma suspeitos de restauradores, tais como o barão de 
Bülow; e por este lado se pode conhecer a razão que teve o 
ministro da Justiça de então para o supor inepto ou conivente, 
motivos estes que então deram causa a julgar-se que era desgraça 
para o Brasil o ser tutor do nosso monarca um homem que não 
tinha aquela atividade e gênio que cumpria ter aquele indivíduo 
que se achava encarregado de formar o espírito de nosso monarca 
e esse esplendor e brilhant1ismo que queremos que tenha o 
monarca brasileiro; todas estas razões então mostraram a ne-
cessidade da remoção e hoje com muito mais força se dava; e 
dando-se era reconhecida a necessidade de se aprovar a reso-
lução." 

11 de julho de 1834, t. I, p. 136. 

N.&C. 

O barão de Bülow foi um aventureiro cuja vida é extremamente 
misteriosa. Seu conJterrâneo, H. Handelmann, põe em dúvida seu tí-
tulo. ( 5º) Outro conterrâneo, Seidler, não lhe é igualmente favorável. (51 ) 

(50) "História do Brasil". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
t. 108, 1931, p. 938. 

(51) História das guerras e revoluções do Brasil de 1825 a 1835, São Paulo, 
1939, Brasiliana. 
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Chamava-se Augusto Hugo Hosier e era natural de Hanôver, de 
família modesta. Após servir na Espanha sob Fernando VII, fugiu 
para Buenos Aires de onde passou ao Brasil, sempre por motivos 
escusos. Alistou-se no exército e foi oficial do batalhão de caçadores 
estrangeiros. Não se compreende que tenha conquistado a confiança 
e a intimidade de José Bonifácio e freqüentado o palácio. Tomou parte 
num dos levantes restauradores dominado pelo futuro duque de Caxias. 
Foi preso e condenado. Finalmente foi banido do Império. 

Prejudicou de modo considerável o prestígio do velho tutor do im-
perador. Sua vida pregressa é apresentada de maneira escandalosa nos 
jornais antiandradistas. ( 52) 

Na sessão de 14 de julho, a resolução foi aprovada para passar à  
última discussão. (Anais, 140.)  

34/17 FRANCISCO DOS SANTOS PINTO 

Defende a resolução, para cuja discussão pedira adiamento na ses-
são de 10 de julho: 

"A Comissão atendi11 ao quanto era extensa a freguesia e 
julgou conveniente a criação da nova freguesia; que a divisão 
não estava feita e que ao Governo é que ficava a autorização de 
a fazer, atendendo a qll/e a divisão não exceda a mais da me-
tade da povoaçáo; que assim o Governo judiciosamente aten-
deria à melhor divisão e por isso nenhum embaraço havia em 
passar a resolução." 

18 de julho de 1834, t. I, p. 149. 

N.&C. 

Voltava à discussáo a criação da freguesia de Nossa Senhora da 
Glória, depois de ser interposto o parecer favorável da Comissão de Ne-
gócios Eclesiásticos. O senador José Saturnino da Costa Pereira levan-
tara dúvidas sobre a comodidade dos fregueses, com a nova freguesia 
que seria erigida no Largo das Laranjeiras: "sendo a divisão feita pela 
Guarda Velha era evidente que bem longe de ser cômodo o não era, 
porque ninguém diria que da Guarda Velha às Laranjeiras fosse mais 

(52) V. por exemplo "Esboço "Qiográfico ào barão àe Bülow" no 7 de Abril 
de 1834, jornal influenciado por Bernardo Pereira de Vasconcelos. 
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perto do que a Igreja de São José; além do que acrescia ficar a antiga 
freguesia muito pequena". 

A resolução foi aprovada para passar à última discussão. 

A Rua da Guarda Velha é hoje a Avenida 13 de Maio. 

34/18 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Impugna o parecer da Comissão, mostrando que 

"a prática até hoje seguida a respeito de tais negócios tem sido 
o decidi-los a Assembléia Geral e que era esta a primeira vez 
que se dizia que o Poder Judiciário a tal negócio deferisse, igno-
rando em que, para dizer a tal, a Comissão se fundara, saindo 
fora da marcha seguida até aqui, quando um tal negócio era da 
competência da Assembléia Geral por ser uma questão de Di-
reito Público Constitucional, sendo o ser o negócio afeto ao 
Poder Judiciário desviar a Assembléia de si um direito que lhe 
compete, por cujo motivo votava contra o parecer, devendo 
passar a resolução e ser aprovada definitivamente, pois que o 
Padre Caldas era conhecido por todos como cidadão brasileiro 
e membro da extinta Assembléia Constituinte, por ocasião de 
cuja extinção foi perseguido e por isso obrigado a emigrar para 
um Estado onde exerceu um emprego espiritual dado não por 
autoridade temporal, mas sim pelo Vigário Geral; à vista do 
que não via motivos pelos quais ele pudesse deixar de ser de-
clarado cidadão brasileiro.'' 

18 de julho de 1834, t. I, p. 150. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução vinda da Câmara dos Deputados, decla-
rando estar no gozo dos direitos de cidadão brasileiro, o Pe. José Antônio 
Caldas. A Comissão de Constituição fora de parecer que o assunto devia 
ser remetido ao Judiciário. ]!; esse parecer que o Pe. Alencar impugna. 
Na sessão do dia seguinte, após alguns debates, a resolução da Câmara 
foi em seguida a terceira discussão. ( üs) A questão do Pe. Caldas se pro-
longaria até 8 de julho de 1837, quando, depois de longo parecer expli-
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citando o seu caso, a Comissão (k Constituição deu-lhe voto favorável 
(Anais, 1837, 205.) 

DIOGO ANTôNIO FEIJó34/19 

Assina parecer da Comissão ad hoc: 

"A Comissão refletindo sobre o requerimento que llie foi 
remetido sobre o declarar-se ilegal a reforma da Constituição 
feita pela Câmara dos Deputados é de parecer que não tendo 
sido oficiahnente comunicado a esta Câmara o resultado das 
deliberações daquela outra, é intempestiva qualquer declaração 
do Senado a este respeito." 

6 de agosto de 1834, t. I, p. 185. 

N.&C. 

O fato de ser a reforma, por exigência da Constituição, votada numa 
nova legislatura, a terceira, instalada em 1834, porque os deputados elei-
tos trariam poderes específicos rara a votação dos artigos a serem re-
formados, levou-os à conclusão que só à Câmara cabia a votação final, 
já que os senadores eram vitalícios. 

"Uma das particula1idades do Ato Adicional esteve em que só o 
discutia a Câmara dos Deputa4os. Assim se resolveu em conseqüência 
de um requerimento de Holanda Cavalcanti [depois visconde de Albu-
querque]. Uns argumentavam que a Câmara, só, não constituía o Poder 
Legislativo; outros que a intençiio do legislador fora que a reforma pas-
sasse por três Câmaras a que µutorizasse a reforma, e o Senado cola-
boraria nessa autorização, e a terceira investida do poder constituinte. 
Se, então, o Senado interferisse, votaria duas vezes. Outros argumenta-
vam com a diferença entre o Poder Legislativo e o Poder Constituinte. 
Representavam o papel de corifous dessas distinções Custódio Dias, Gon-
çalves Martins, Paula Araújo, Ferreira França, Evaristo da Veiga e ou-
tros. Não faltaram adeptos da intervenção do Senado. Sousa Martins viu 
na exclusão da segunda Câmara um verdadeiro golpe de Estado. O pró-
prio autor do requerimento, Holanda Cavakanti, disse que "o Senado ti-
nha o direito de proclamar e protestar contra essa ofensa feita à Consti-

(53) Sobre o Pe. José Antônio Caldas, v.: O Clero no Parlamento Brasileiro 
- Câmara dos Deputados, índice ele Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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tuição, porque se ele tinha todo o direito de entrar na confecção de leis 
de pouco mérito e transcendência, muito mais devia ter para enb·ar nes-
ta que é da maior importância." (Anais da Cdmara, 1834, 1, 131.) 

"Foi invocado na discussão o voto do visconde de Cairo que, na oca-
sião de debater-se no Senado a lei de 1832, recomendou aos seus pa-
res que atentassem muito para o voto que dessem, porque a reforma 
não voltaria à Câmara Vitalícia." (Anais, 134.) Foi Evaristo quem se 
serviu desse argumento. 

"O que não resta dúvida é que a política conservadora do Senado 
e a suspeita do seu apoio ao partido caramuru, ou restaurador, deter-
minaram essa conduta da Câmara." 

"A orientação do Senado merece regisb·o: foi liberal e conciliadora. 
Pereira Pinto tem razão em registrar "que o espírito que anunciou os 
debates foi extremamente patriótico, porque se referiu aos perigos que 
poderiam vir para a ordem pública se, por aquele motivo, nascesse o 
conflito entre as duas Câmaras." 

Foi o senador José Saturnino da Costa Pereira quem pretendeu atear 
fogo à questão, indicando c1ue o Senado considerasse inconstitucionais as 
reformas pela falta da sua colaboração. 

Embora somente Francisco Carneiro de Campos tivesse concordado 
com a exclusão do Senado na fatura do Ato Adicional, o voto geral foi 
aceitar o fato consumado para não prejudicar a ordem pública, o liberal 
V ergueiro chamou a indicação de Saturnino anárquica e revolucionária. 
Paula Sousa apressou a decisão, aterrado com as conseqüências do con-
flito. (Anais da Câmam, 1834, II, 149.) Uma proposta do grande liberal 
foi aprovada para que se respondesse à outra Câmara que o Senado re-
cebera a cópia oficial do Ato Adicional "e que o reconhecia como parte 
da Constituição do Estado". ( 54 ) 

Sobre o mesmo episódio diz outro autor notável: 

"A Câmara resolveu, por enorme maioria de 69 votos, contra 15, que 
só ela receberia do eleitorado mandato especial, com poderes constituin-
tes. Vencida essa preliminar, o projeto da reforma percorreu todos os 
trâmites até chegar à redação final, a 6 de agosto, restando apenas a 

(54) AURELINO LEAL: História Constitucional do Brasil, Rio, 1915, p. 175-177. 
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apresentação da lei à Regência para que a mandasse publicar." :E: nesse 
momento que surge proposta do senador José Saturnino. "Certos se-
nadores mal encobriam o despeito por terem sido excluídos da reforma 
constitucional, e cochilavam, faziam críticas aos desacertos da Câmara, 
resmungavam. Mas não queriam, por motivos vários, erúrentar a ques· 
tão. Ninguém, nem mesmo os mais duros, os mais francos, como Feijó. 
Apresentada, porém, a indicação, estava o Senado obrigado a manifes-
tar-se. Foi então nomeada uma Comissão ad hoc, composta do visconde 
de Cairu, Feijó, visconde da Pedra Branca, marquês de Caravelas e 
Paula Sousa. Não chegaram a um acordo os cinco: três assinaram um 
parecer (sendo que o visconde da Pedra Branca o fez vencido), e dois 
divergiram num voto em separado. O parecer dizia: "A Comissão refle-
tindo sobre o requerimento que lhe foi remetido sobre o declarar-se 
ilegal a reforma da Constituição feita pela Câmara dos Deputados, é de 
parecer que não tendo sido comunicado oficialmente a esta Câmara o 
resultado das deliberações daquela outra, é intempestiva qualquer de-
claração do Senado a este respeito. ( Cairu, Feijó e Pedra Branca.) Os 
dois outros membros, o marquês de Caravelas e Paula Sousa, assim se 
manifestaram: quanto à matéria é o voto dos abaixo assinados que o 
Senado, sem entrar no exame qa legalidade, encarando somente a ques-
tão pelo lado político, declare que aderiu às reformas, e logo que elas 
lhe sejam solenemente comunicadas, comunique então essa adesão à Câ-
mara dos Deputados e ao Govflrno." 

Os signatários do parecer não queriam sequer tomar conhecimento 
do assunto, ao passo que Caravelas e Paula Sousa, sem entrarem no 
exame da legalidade, desde logo aderiram às reformas. Cairu, sustentando 
o parecer da Comissão deixou claro que o ponto de vista vencedor fora 
de iniciativa de Feijó, e este, falando na sessão de 6 de agosto, insistiu 
em que se devia sobrestar o pronunciamento do Senado até a publicação 
da reforma. Cauteloso, reticente, acrescentou que "sua opinião era que 
se não tocasse mais na matéria, para evitar os inconvenientes que podiam 
resultar de nela se mexer e, por conseguinte, não tornava mais parte na 
discussão, e quem o quisesse Ífzesse e carregasse com os bens e com os 
males que ela trouxesse àquelei; que nela tomassem parte." 

"No fim da sessão de 20 de agosto, foi lido um ofício do 19-secre-
tário da Câmara, participando que a Regência solenemente promul-
gara a reforma da Constituição, e remetendo uma cópia do respectivo 
autógrafo" [ ... ] 

246 



A 25 de agosto, afinal, o Senado respondeu à Câmara que recebeu 
a cópia oficial da lei e que a reconhece como parte da Constituição do 
Estado. Estava encerrada a questão. ( s5 ) 

A Comissão ad hoc era composta de José da Silva Lisboa, visconde 
de Cairu, do Pe. Feij6 e de Domingos Borges de Barros, visconde da 
Pedra Branca. Fora convocada para apresentar parecer sobre o reque-
rimento seguinte do senador José Saturnino da Costa Pereira: 

"19, que o Senado declare, por votação, que não julga legal a re-
forma da Constituição por não ter a sua aprovação; 

2Q, que o resultado da votação seja comunicado à Câmara dos Depu-
tados." 

O visconde da Pedra Branca apresentara voto em separado, julgan-
do que o Senado deveria simplesmente declarar as reformas da Consti-
tuiçüo. Estabelece-se o debate e o Pe. Feij6 intervém para defender o 
parecer que assinara. O parecer da Comissão foi aprovado na sessão se-
guinte (Anais, 1834, 191), em segunda discussão, e definitivamente apro-
vado, por 20 votos contra 13, na sessão de 8 de agosto seguinte. (Anais, 
1834, 192.) 

34/20 JOS:ft BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Pronuncia-se contra a resolução concedendo anistia aos cidadãos que 
tenham sido presos por ocasião dos acontecimentos de 22 de março de 
1833, em Minas Gerais. Julgava de seu dever confirmar o seu voto sobre 
a resolução e muito mais sendo habitante da Província de Minas Gerais, 
onde se achou na ocasião em que tiveram lugar os acontecimentos de que 
trata a resolução; que na Cftmara dos Deputados votara que tais requeri-
mentos se não tomassem cm consideração e que ratificava esse voto, 
votando contra a resolução: que todavia votando contra ela não deixava 
de se considerar amante da humanidade e como tal atencioso aos gritos 
dos seus semelhantes infelizes, aos quais jamais seria indiferente; que, 
porém, não podia deixar de considC:'rar como um crime uma indulgência 
mal aplicada; que votava contra a resolução por julgá-la impolítica e de 
funestas conseqüt•ncias, uma vez que passasse; impolítica, por isso mesmo 
que sendo patente naquela província e em grande parte do Império que 
os movimentos de 22 de março foram dirigidos a promover a restauração 

(55) OCTAVIO TARQtl'íNIO DE SOUSA: Diogo Antônio Feijó. Em História 
dos Fundadores do Império do Brasil, vol. III - 2~ ed. Rio, J. Olympio, 1957, p. 
222-225. 
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do ex-imperador, se queria conceder nm perdão a homens que tais tcnções 
têm, além de que ainda era igualmente impolítica por ela ir perdoar não 
só os crimes políticos praticados em tal dia, como os crimes particulares 
que de tal movimento resultaram, como roubos, assassinatos, etc., cujos 
crimes já se achavam julgados, e seus autores pronunciados, o que de 
nenhum modo podia ser considerado justo; c1ue não era exato o que se tem 
querido sustentar de que os acontecimentos de Minas envolviam a toda 
a província, pois que o número das pessoas entradas na sedição era muito 
diminuto e mui poucas pessoas da província se achavam implicadas, pois 
que a maior parte dos indigitados não eram mineiros, e sim de fora, sendo 
alguns enviados da Corte para esse fim, pois era notório que elas se cor-
respondiam com um clube que funciona na Corte. 

19 de agosto de 1834, t. 1, p. 204-205. 

N.&C. 

O movimento mineiro foi amplamente estudado em comentário an-
terior. O Cônego José Bento, sacerdote político faccioso, estava presentt> 
por ocasião da explosão c era ,altamente suspeito para pronunciar-se a 
respeito. 

Era essa a estréia do Pe. Fçirreira de Melo no Senado. 

A discussão foi adiada pela hora. O Pe. Ferreira de Melo volta a 
intervir na sessão seguinte, com uma discussão "bastante calorosa", com o 
visconde de Cairu, José da Silva Lisboa. O Pe. Ferreira de Melo que-
rendo "desafrontar-se de algum;;i.s argüições que foram sacadas pelo pri-
meiro senhor, foi chamado à ordem". A resolução foi aprovada para pas-
sar à última discussão. (Anais, :\.834, 2<Y7.) 

34/21 DIOGO J\.NTôNIO FEIJÓ 

Apresenta uma resolução: 

"Responda-se à Câmara dos Deputados que o Senado rece-
beu a cópia da lei das reformas que desde a sua publicação pas-
sou à parte da lei fundamental." 

22 de agosto de 1834, t. 1, p. 211. 
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N. &C. 

A questão fora levantada pelo Pe. Alencar, no início da sessão, de-
clarando logo após a leitura da ata, "que o Senado não podia declarar 
que tinha ficado inteirado do projeto de reforma da Constituição, pois 
a tal respeito devia dizer alguma coisa, se o rejeita ou se ele anuiu". 
Segue-se acalorado debate sobre questões fonnais, que o Pe. Feijó pro-
cura cortar com sua intervenção. Justifica sua proposição no sentido de 
que o Senado não devia pronunciar-se sobre as reformas, como defendera 
a propósito da resolução. Na sessão do dia seguinte, foi aprovada a re-
solução, num texto praticamente idêntico ao sugerido pelo Pe. Feijó 
(Anais, 1834, 213), apesar do voto em contrário do Pe. Antônio Vieira 
da Soledade. (Anais, ibid.) 

Foi essa decisão que pôs fim ao impasse, como ficou dito. 

34/22 DIOGO A;\'TôNlO FEIJó 

Apresenta emenda ao artigo em discussão: 

l'.' - O senador, que sem participação de motivo qualifica-
do atendível por deliberação do Senado, não comparecer em 
três sessões anuais sucessivas será escuso. 

29 - O senador que sem motivo atendível pelo Senado dei-
xar de comparecer na sessão que lhe foi marcada, será escuso. 

39 - O senador que por quatro sessões consecutivas não 
comparecer, ainda com motivos atendíveis, julgar-se-á escuso. 

26 de agosto de 1834, t. I, p. 215. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 39 do projeto sobre demissão dos senadores, 
que dizia: "Será demitido o senador que sem participação de motivo 
qualificado atendível por deliberação do Senado, não comparecer em 
três sessões anuais sucessivas." 

A redação de Feijó não brilha pela clareza. Só foi aprovada a 2?- par-
te de sua emenda. 
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.34/23 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Com outros membros da Comissão de Instrução Pública, apresenta 
parecer favorável ao requerimento de 

"D::t Maria Amélia de Abreu Vieira, em que pede medida 
legislativa para estabelecer um colégio de educação de meninas 
na ilha de Paquetá, com ordenado pela Fazenda Pública." 

1 de setembro de 1834, t. 1, p. 226. 

N.&C. 

Os outros membros da mesma Comissão eram os Pes. Francisco dos 
Santos Pinto e Marcos Antônio Monteiro de Barros. O parecer foi apro-
vado na sessão de 10 de setembro. (Anais, 1834, 243. ) 

34/24 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Faz declaração de voto: 

"Votei pela emendll que mandava entregar integralmente 
ao Governo os 500 contos que teve no Banco, sem deles tirar 
lucro." 

24 de setembro de 1834, t. 1, p. 279. 

N.&C. 

Estava em última discussão a resolução mandando dividir os fundos 
existentes no Banco do Brasil e suas filiais, por seus acionistas. A reso-
lução foi aprovada, com protesto do Pe. Feijó. Seu voto é também assi-
nado pelo Pe. Ferreira de Melq. 

Trata-se da discussão do pfojeto de que resultou o Decreto nQ 39, 
de 3 de outubro de 1834. 

O artigo 2Q dizia: "Os fundos apurados em dinheiro, atualmente 
existentes nos cofres do banco e caixas filiais e pertencentes aos acio-
nistas serão divididos entre os mesmos acionistas, segundo a importância 
de suas ações ou capitais que lhes pertençam, ficando, para esse fim so-
mente, revogado o artigo 21, da lei de 23 de setembro de 1829." 

250 



O Banco do Brasil que tantos serviços prestara ao reinado de D. 
João VI achava-se em situaçf10 periclitantc-, especialmente pelo fato de, 
na sua volta a Portugal, ter a corte retirado todos os depósitos e valo-
res. Membros da comitiva real permutaram por ouro suas cédulas, o 
que lhes era permitido. 

:E: bem verdade que, logo que se instalou em Lisboa, o rei detenni-
nou a obtenção de um empréstimo em favor do Banco do Brasil, para 
salvá-lo. As Cortes Gerais, porém, que detinham praticamente o poder, 
não deram andamento ao projeto originário do rei, que muito se abor-
receu. Com o rompimento entre as Cortes e o Brasil nada mais se fez 
em favor elo banco. 

Instaladas as Câmaras houve infinitas discussões em torno do ban-
co. A lei de 23 de setembro de 1829 determinou que fossem suspensas 
suas transações, mas mandou que a nação assumisse a responsabilidade 
das cédulas emitidas. Não houve propriamente falência. Calógeras cri-
tica essa política. Na sua opinião o banco era solvável e útil à nação. 
Com suas emissões, se haviam mantido os serviços no Rio de Janeiro e 
se consolidara a unidade brasileira. 

Em 1833 tentou-se reviver o banco, sem exito. ( "º) 

SESSÃO DE 1835 

35/ 1 JOSJl: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta requerimento: 

"Todos os papéis de Conselhos Gerais sejam remetidos à 
Comissão encarregada de rever os atos legislativos provinciais, 
para pre>por o destino que aos mesmos papéis se deve dar." 

9 de maio de 1835, t. 1, p. 29. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo estreava no Senado, vindo da Câmara dos 
Deputados. Na sessão de 5 de maio, fora eleito membro da Comissão 

(56) V. FERNANDO MONTEIRO: Banco do Brasil, passado e presente, Rio 
de Janeiro, Museu, Arquivo Histórico e Biblioteca do Banco, 1972, p. 101-111. 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO: História do Banco do Brasil, 19 vol., 
2'! ed., Rio de Janeiro, 1973. 
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de Estatística, Colonização, Catequese e Civilização dos Indígenas. (Anais, 
I, 13.) 

Ap6s a aprovação elo Ato Adicional, em 1834, muitos assuntos pro-
vinciais voltaram à competencia das respectivas Assembléias. Na Secre-
taria do Senado entretanto existiam inúmeras resoluções sobre questões 
provinciais que já estavam fora elas atribuições da Câmara vitalícia. O 
presidente do Senado, Bento Barroso Pereira, levantara a questão da 
destinação a ser dada a todo ac1ucle material. Várias sugestões foram 
feitas, mas prevaleceu o requerimento do Pe. Ferreira de Melo. 

35/2 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta a seguinte emenda aditiva: 

"Quando a matéria se referir a interesse individual, a vota-
ção será por escrutínio secreto." 

9 de maio de 1835, t. I, p. 30. 

N.&C. 

Trata-se. de uma emenda aditiva ao artigo 38 do Regimento Comum 
de ambas as Câmaras. A emenda foi apoiada e sua discussão adiada pela 
hora. A questão do voto secreto foi objeto de intensos debates na Câmara 
dos Deputados. (57) A emenda do Pe. Ferreira de Melo foi aprovada 
na sessão do dia seguinte. ( Anaf.s, 1, 32 e 58.) 

35/3 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta requerimento soliç:itando a presença do ministro da Justiça, 
para fornecer os esclarecimentos que estivessem a seu alcance, sobre a 
matéria em discussão relativa à anistia dos presos políticos do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Dá como razão de seu requenmento o fato de 
"não se achar habilitado para dar o seu voto sobre matéria de tanta 
transcendência, e por isso tinha de requerer algumas informações a este 
respeito; que o seu desejo era que esta medida produzisse o efeito de 
um bálsamo consolador sobre todos os seus compatriotas que se acham 
comprometidos por opiniões políticas, porém sem r1ue disso resultasse o 

(57) V. a respeito: o Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados, 
índice de Assuntos, verbetes: Voto, escrutínio vol. V, Rio de Janeiro, 1980. 
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comprometimento da segurança <' tranqüilidade públicas; que não podia 
ajuizar se a anistia produziria o bem que algumas pessoas têm antolhado; 
poderia ser que produzisse bem, ou mal, por cnjo motivo não se podia 
ainda decidir a votar a favor ou contra C'la." 

29 de maio de 1835, t. I, p. 80-81. 

N.&C. 

Tratava-se de uma resolução vinda da Câmara dos Deputados con-
cedendo anistia aos presos. O requerimento do Pe. Ferreira de Melo, 
que importava num adiamento da discussão, foi rejeitado. Entrou assim 
em debate a resolução, interferindo nele outra vez o mesmo padre, pro-
nunciando-se contra a anistia: "A anistia, Sr. presidente, no nosso país 
tem produzido tristíssimos resultados, e é isto o que todos têm observado. 
Concedeu-se anistia para o Pará e a Assembléia Geral julgou que man-
dava um bálsamo; porém qual foi o SPU resultado? Duas sedições; e 
talvez já hoje tenha tido lugar uma terceira, e cm breve uma 4'·' e 5•.t. O 
ministro da Justiça em seu relatório menciona duas sedições nesse país 
anistiado, outra que pinta com negras cores em Cuiabá, outra nas Ala-
goas, Paraíba, Pernambuco & Cia.; assim sem ter informações do Governo 
e sem saber o efeito que uma tal anistia pode produzir na tranqüilidade 
pública, me vejo forçado a votar contra ela, sendo ce1to que os desejos 
do meu coração são os de perdoar, mas no estado embaraçado em que 
me acho, prefiro o bem do meu país." 

A resolução entretanto foi aprovada para passar ú segunda discussão. 

35/4 DIOCO ANTüNIO FEIJó 

Pronunciou-se contra a anistia, dizendo não esperar que a Assembléia 
se ocupasse de concorrer para a impunidade, quando todos lastimavam o 
estado lamentável a que estava reduzido o Brasil pela falta de segurança 
t' tranc1üilidade pública; notou <1ue a matéria sendo de imporlttncia nfto 
produzia benefício algum, além de ser contrária à Constituiçüo e aos 
princípios de justiça universal; que o Corpo Legislativo não devia dar 
exemplo de se violar a Constituição, pois a dá-lo era querer que todos a 
violassem e não estivessem pelas decisões do Corpo Legislativo, porque 
a mesma Constituição marca os casos em que a anistia deve ser concedida. 

30 de maio de 1835, t. I, p. 86. 
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N.&C. 

O projeto de anistia entrava em segunda discussão. O projeto foi 
aprovado com apenas 4 votos em contrário, incluindo os dos Padres Fer-
reira de Melo e Feijó. Entre os que votaram a favor da anistia, constam 
os nomes dos Padres José Caetano Ferreira de Aguiar, Monteiro de Bar-
ros, Rodrigues de Andrade e Francisco dos Santos Pinto. 

35/5 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta artigo aditivo ao mesmo projeto de anistia: 

"O Governo na execução da presente anistia fará as modifi-
cações, que o bem do Estado exigir." 

1 de julho de 1835, t. I, p. 89. 

N.&C. 

O artigo, pelo qual o Pe. Fer'reira de Melo dava ao Governo o poder 
de esvaziar o projeto posto à votação, não passou. O projeto passou à 
terneira discussão. O artigo aditivo do Pe. Ferreira de Melo teria tido 
um alcance político talvez não previsível por ele. É que Feijó, energi-
camente contrário à anistia, haveria de subir, poucos meses depois, a 
regente do Império. O projeto foi aprovado em terceira discussão na 
sessão de 5 de junho e subiu à sanção imperial. (Anais, 1835, 106.) 

Decreto n9 6, de 19 de junho de 1835, concede anistia aos envolvidos 
em crimes políticos até o fim do ano passado nas Províncias de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. 

35/6 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Opõe-se à resolução: 

"As circunstâncias d,a Santa Casa de Misericórdia eram bem 
diversas da Irmandade de São José, por ser aquele estabeleci-
mento uma casa de caridade e os remanescentes eram aplicados 
à proteção de doentes, etc., entretanto que a aplicação que ora 
se fazia era para a obra de uma irmandade; cumprindo por outro 
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35/7 

lado atender-se a que os dinheiros que se achavam no Tesouro 
podiam ser aplicados para algum recurso de que fosse necessário 
lançar-se mão." 

19 de junho de 1835, t. I, p. 132-133. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução aplicando "à Irmandade de São José desta 
corte os remanescentes de suas loterias, enquanto pelos portadores dos 
bilhetes não forem procurados". A resolução foi aprovada em segunda 
discussão, com a defesa do presidente do Senado, Bento Barroso Pereira. 
A resolução foi aprovada em última discussão e subiu à sanção imperial, 
na sessão de 7 de julho. (Anais, 1835, 179.) 

O dec1ieto só foi aprovado dois anos depois. :E: o n'? 1, de 26 de 
maio de 1837. 

DIOGO ANTONIO FEIJó 

Pronuncia-se contra a emenda em discussão. 
"Declarou ter votado contra as primeiras emendas e votava contra 

a presente e contra todas as que foram oferecidas ao projeto, porque no 
projeto assim emendado não via outra coisa mais que uma imensa con-
cessão de privilégios: o artigo em discussão era um puro privilégio con-
cedido aos ministros de Estado, que muitas conseqüências podia pro-
duzir." [ ... ] 

"Opunha-se à matéria por julgar mui pernic:iosa e por um ministro 
de Estado tão a coberto de ser castigado, por poder dar-se a circunstân-
cia, quando realizável a disposição do art. 59, de o ministro ficar impune 
oito meses, tempo em que deixa de estar reunida a Câmara dos Depu-
tados, o que não se dá quando no Senado, porque este se pode reunir 
para esse fim fora do tempo da sessão." 

1 de agosto de 1835, t. I, p. 253-254. 

N.&C. 

Entraram em discussão as emendas feitas e aprovadas pela Câmara 
dos Deputados ao projeto a ela remetido pelo Senado, estabelecendo o 
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35/8 

processo que no mesmo se há de seguir, para o "julgamento dos crimes 
dos privilegiados". O Pe. Feijó impugnava a emenda 5;.L, que dizia: 

"As queixas e denúncias dos delitos individuais, cometidos pelos 
ministros de Estado, só poderão ser levadas perante a Câmara dos 
Deputados e aí terão o andamento marcado nos artigos antecedentes." 
A emenda não passou. (Anais, 254.) 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Apresenta artigo aditivo ao projeto em discussão: 

"Qualquer outra moeda de cobre será reputada falsa, e seus 
introdutores e passadores sujeitos às penas da lei." 

13 de agosto de 1835, t. I, p. 301.  
N.&C.  

Em discussão, o projeto sobre o meio circulante, que ficou adiado 
pela hora. Na sessão do . dia seguinte, o próprio Pe. Feijó pediu para 
retirar seu artigo aditivo. 

35/9 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Apresenta uma subemenda: 
"Em lugar de nuliqade, diga-se c1ne se negará em juízo a 

ação a semelhantes contratos." 

14 de agosto de 1835, t. I, p. 303. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 89 do mesmo projeto. O senador Paula Sousa 
apresentara emenda: "Findo o prazo da substituição, toda a moeda que 
restar na circulação, que não seja a que por esta lei se manda emitir, 
ficará sem nenhum valor e caráter de moeda. A moeda de cobre que já 
se mandou emitir continuará a ser recebida tanto nas estações públicas, 
como nas transações particulares, tã<>-somente até a quantia ele 1$000 
réis; sendo nulos todos os contrritos feitos cm tal moeda, que excederem 
a dita quantia." 

A emenda de Paula Sousa foi aprovada até a palavra "mil-réis", 
sendo adotada a seguir a emençl.a do Pe. Feijó. 
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DIOGO ANTÔNIO FEIJó35/10 

Apresenta artigo aditivo: 

"O Governo na Corte e os presidentes nas províncias, se as 
circunstâncias urgirem, poderão mandar que nas Tesourarias, 
ainda depois de findo o troco do cobre, possa este ser substi· 
tuído por papel e vice-versa, contanto que o cobre seja na 
forma do artigo e recebido pela metade do seu valor nominal 
e que o prazo não exceda a um ano." 

17 de agosto de 1835, t. I, p. 307-308. 

N.&C. 

Ainda em discussão o projeto sobre o meio circulante. A discussão 
foi adiada pela hora. O artigo foi aprovado na sessão do dia seguinte, 
com uma subemenda do senador Paula Sousa. (Anais, 310.) 

Lei nQ 54, de 6 de outubro de 1835, mandando substituir, pelas notas 
mandadas estampar pelo decreto de 1 Q de junho de 1833, as notas do 
extinto banco e cédula emitidas em troco da moeda de cobre e quaisquer 
conhecimentos dados em lugar de tais cédulas. 

35/11 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Defende a resolução, declarando "estar persuadido de que todos es· 
tão desejosos de que se conservem as reformas da Constituição, e que elas 
sejam executadas; mas o nobre senador que tem impugnado a resolução 
parecia que sendo nisto conforme, contudo negava os meios, enquanto 
os que sustentam a resolução julgam que, passando, ela é o único meio 
de se executar a Constituição; demonstrou a necessidade da resolução 
para se evitarem muitos inconvenientes que poderão aparecer em resul-
tado de tal eleição, e para fortificar esta razão demonstrou a irregulari-
dade que tem havido na remessa das atas, etc." 

1 de setembro de 1835, t. I, p. 354-355. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução relativa à apuração das atas dos colégios 
eleitorais para a eleição do regente único. A resolução fora apresentada 
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pelo senador Paula Sousa e dizia: "Logo que se findem 5 meses, depois 
do dia da eleição do regente, se antes disso não tiverem vindo todas as 
atas dos colégios eleitorais, passar-se-á a fazer a apuração dos votos, 
quaisquer que sejam as atas, que tenham vindo." 

A resolução fora impugnada como inconstitucional pelo marquês de 
Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos. ll: a ele que o Pe. Ferreira 
de Melo responde. Na sessão do dia seguinte, o mesmo padre apresenta 
emendas à resolução: 

"Em lugar de - resolução - diga-se - decreto; em lugar de - 5 
meses - diga-9e 9; depois das palavras - que tenham vindo - acres-
cente-se - contanto que não contenham menos de três quartos dos colé-
gios." Volta a defender a resolução, com as emendas na sessão de 3 de 
setembro. 

O ritmo da remessa das atas "comprovava o poder-se jamais veri-
ficar o recebimento total de todas as atas, e isto muito mais quando se 
sabia que dois colégios se não tinham reunido; não sabendo deste modo 
como se pudesse sustentar a necessidade do comparecimento de todas 
as atas para se proceder à apuração das atas; e achando-se este em 
um tal embaraço, cumpria proyidenciar-se a respeito, e por isso ainda 
continuava a votar pela resolução" (Anais, 364). 

A resolução foi aprovada :qo fim da sessão do mesmo dia. (Anais, 
366). Por ocasião da terceira Piscussão do projeto, o Pe. Ferreira de 
Melo conseguiu fazer passar mais duas emendas prorrogando o prazo 
por um ano e acrescentando no fim do artigo: "contanto que estejam 
presentes três quartos das atas qos colégios eleitorais do lmpérió' (Anais, 
372). Foram aprovadas. 

Lei n9 32, de 3 de outubro de 1835, que trata da apuração de votos 
para regente do Império. 

35/12 JOSll: BENTO L~ITE FERREIRA DE MELO 

Discorda do parecer da Comissão, como também do voto em sepa-
rado, e apresenta emenda: 

"O Governo não se achava acéfalo como se tem pensado, 
expressão esta que, no meu modo de pensar, não julgo muito 
prudente ter aparecidl'.> nas circunstfmcias atuais, por dar azo 
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aos perturbadores e homens mal-intencionados a lançarem mão 
desta arma para perturbarem a tranqüilidade pública; e que 
não julgo achar-se acéfalo o Gowrno por existir ainda a Re-
gência Permanente se não composta de três membros, ao menos 
de dois; e tendo-se outrora julgado quando só dois membros 
estavam em exercício, que os atos emanados dessa maioria eram 
legais, como o julgou a Câmara dos Deputados pela sua unani-
midade de votos sobre tal objeto." 

Apresenta pois emenda: 

"Que a atual Regência com dois membros ou mesmo com 
um só continue a exercer suas funções." 

24 de setembro de 1835, t. I, p. 415. 

N.&C. 

João Bráulio Muniz, um dos membros da Regência morrera no dia 
21 de setembro. Fora nomeada uma Comissão para apresentar parecer 
sobre o que deveria ser feito. A Comissão era composta pelos senadores 
Antonio Luís Pereira da Cunha, marquês de Inhambupe, Francisco Vilela 
Barbosa, marquês de Paranaguá, e José Joaquim Carneiro de Campos, 
marquês de CaraV'elas. Na sessão de 23 de setembro, os dois primeiros 
membros da Comissão apresentam parecer no sentido de se proceder à 
eleição de um novo membro para ocupar o lugar vago. Entretanto, o 
marquês de Caravelas apresenta voto em s1eparado: "sendo indispensável 
prover-se o regime do Império para que não fique acéfalo" [ ... ] "ser 
da maior urgência que por lei se autorize ao Sr. Francisco de Lima e 
Silva a continuar no exercício da Regência, enquanto não chega a esta 
Corte o Sr. José da Costa Carvalho, que não é de presumir deixe de 
muito brevemente achar-se aqui". 

:E: contra os dois pareceres que argumenta o Pe. Ferreira de Melo. 
Contudo, na sessão de 25 de setembro, prevaleceu o parecer dos dois 
primeiros membros da Comissão de Constituição (Anais, 1835, 421). O 
assunto continua a ser objeto de debate na sessão seguinte, especial-
mente porque o senador Paula Sousa levantara a questão de ordem: 
antes de se proceder à eleição de um terceiro membro da Regência, se 
procedesse à apuração dos votos do regente único. A tese de Paula 
Sousa foi derrotada pela diferença de um voto (Anais, 1835, 426). 
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36/l 

SESSÃO DE 1836 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ  

Como regente do Império, abre a sessão legislativa de 1836:  
"Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. 

O dia 3 de maio é o dia das esperanças do Brasil. Se os brasileiros 
sofrem l'esigna<los os males que os oprimem, se o Governo Im-
perial não esmorece na luta de tantas dificuldades que o inabi-
litam de proteger o cidadão pacífico, o homem honesto; de apro-
veitar os imensos recursos com que a natureza nos dotou; de 
dar nome e realce à nação brasileira pela estabilidade de suas 
instituições, pela paz, segurança e tranqüilidade de seus cidadãos 
e pelo progressivo desenvolvimento de sua indústria, é na espe-
rança de que, reunidos os representantes da nação, do seu saber 
e patriotismo sairão leis adaptadas às nossas circunstâncias, que 
satisfaçam às necessidades mais imperiosas do Estado, e reformem 

; J ' antigos e novos abusos introduzidos nos diversos ramos da pública 
administração. Portanto, ,tenho a satisfação de congratular-me com 
a nação pela esperançosa e interessante reunião dos augustos e 
digníssimos senhores representantes dela. 

Gostóso vos comunico que amigáveis relações são· entreti.das 
coin os nossos antigos aliados e que parece inalterável o senti~ 
mento de amizade que nos une. Tenho recebido lisonjeiras ex-
pressões de estima e consideração; e todas as potências amigas 
mostram-s·e interessadas pela conservação do trono constitucional 

' do Sr. D. Pedro II, em cujo nome rejo o Império pelo voto 
nacional. 

Não posso contudo ocultar-vos que Sua Santidade, depois de 
dois anos de explicações recíprocas, resolveu não aceitar a apre-
sentação imperial do bispo eleito desta diocese. 

O Governo tem do seu lado a lei e a justiça; mas Sua San-
tidade obedece a sua consciência. Depois desta decisão, julgou-se 
o Governo desonerado de ter condescendência com a Santa Sé, 
sem contudo faltar jamais ao respeito e obediência devida ao chefe 
da Igreja Universal. 

Em vossas mãos está livrar o católico brasileiro da dificuldade 
e muitas vezes impossipilidade de mendigar, tão longe, recursos 
que lhe não devem ser pegados dentro do Império. 
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É tão santa a nossa Religião, tão bem calculado o sistema 
do Governo Eclesiástico, que sendo compatível com toda a casta 
de Governo ·Civil, pode sua disciplina ser modificada pelo inte-
resse do Estado, sem jamais comprometer o essencial da mesma 
religião. Não obstante esta colisão com o Santo Padre, nossas rela-
ções amigáveis continuam com a corte de Roma. 

O Brasil está em paz com todo o mundo. 
Outro tanto não posso dizer do nosso estado interno. Do 

Pará faltam notícias modernas; porém, à vista dos ·esforços e pro-
vidências do Governo, é provável que se já não está, brevemente 
seja restituída a Cidade de Belém à província e ao Império. Por 
bem ou por mal será arrancada às feras que a dominam. 

A siedição de Porto Alegre foi tão rápida que em poucos dias 
compreendeu a província inteira. O bem do Estado aconselhou 
medidas conciliadoras e até hoje têm elas obstado que atos de 
ferocidade se multipliquem, como é de costume em tais circuns-
tâncias. O Governo tem deixado entrever aos sediciosos, que se 
o desejo de não sacrificar brasileiros ao estrago da guerra, tem 
feito dar espaço à reflexão, no caso de contumácia porá em movi-
mento todos os recursos do Estado para sujeitá-los à obediência, 
não romper-se a integridade do Império e não deixar passar um 
exemplo que. teria funestas conseqüências. 

Augustos e digníssimos senhores repres·entantes da nação, a 
falta de respeito e obediência às autoridades, a impunidade exci-
tam universal clamor em todo o Império. É a gangrena que atual-
mente ataca o corpo social. A nação de v6s espera que diques se 
oponham à torrente do mal. 

Nossas instituições vacilam. O cidadão vive receoso e assus-
tado. O Governo consome o tempo em vãs recomendações. Seja 
ele responsabilizado por abusos e omissões; dai-lhe porém leis 
adaptadas às necessidades públicas; dai-lhe força com que possa 
fazer efetiva a vontade nacional. O vulcão da anarquia ameaça 
devorar o Império, aplicai a tempo o remédio. 

O comércio prospera, porque nossos produtos aumentam e 
as rendas públicas têm bastado para as despesas correntes. 

O Governo, tendo em vista fomentar a agricultura, promover 
a indústria, procura introduzir a arte e os melhoramentos conhe-
cidos. 
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O Exército exige ser de novo organizado, removendo-se os 
obstáculos que se opõem à conservação da disciplina que lhe dá 
importância e vida. A Marinha vai com brevidade tomar a atitude 
necessária para prestar ainda maiores serviços ao Estado. 

Augustos e digníssimos s,enhores representantes da nação, os 
brasileiros têm necessidade de uma educação nacional. Sem esta, 
nunca teremos acordo nos pontos mais vitais à sociedade. E se 
no sistema representativo s6 as maiores decidem dos neg6cios mais 
importantes, quanto não é necessário generalizar certas máximas 
para que possam das predominar no maior número? 

A moral, fundamento de ordem, dev'e ser melhor ensinada 
para que sirva de sustentáculo às leis, reja as consciências, e seja 
a mais s6lida garantia da pública prosperidade. 

Senhores, sem educação e sem moral, não é possível verda-
deira civilização. 

As Assembléias provinciais têm produzido os efeitos que se 
desejam. Os legisladores tendo adiante dos olhos os meios e os 
dados necessários, livres de complicação, de interesse e paixões, 
podem certamente melh;>r providenciar as necessidades locais; mas 
é inegável que excessos se notem que ao vosso alcance está corri-
gir e logo para que arraigando-se os abusos, não seja depois difícil 
e talvez perigoso removê-los. Brevemente aparecerão conflitos 
prejudiciais à causa pública: cumpre acautelá-los. 

Os ministros e secretários de Estado no relat6rio de suas res-
pectivas repartições vos farão conhecer em detalhes as necessi-
dades públicas e os meios que a experiência lhes têm feito lembrar 
para removê-los. À vossa sabedoria pertence descobrir remédios 
eficazes; e a nação tem direito a esperar tudo de vosso patriotismo. 
Da minha parte, sustentando o posto que a mesma nação me há 
confiado, serei fiel ao juramento que hei prestado em vossa pre-
sença. 

Está aberta a sesslio". 

3 de maio de 1836, t. I, p. 9-12. 

N. &C. 

Feij6 comunica oficialmente à Assembléia o conflito existente com 
a Santa Sé a proip6sito da ind~cação do novo bispo do Rio de Janeiro. 
A questão já foi tratada nos volumes velativos à Câmara dos Deputados. 
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O nome do padre D. Antônio Maria de Moura, proposto pelo Governo, 
não foi aceito pelo Papa. O regente recusou-se a voltar atrás e ameaçou 
romper com a Cúria Romana, dando ordem ao novo ministro em Roma 
para apresentar um verdadeiro ultimatum. O caso arrastou-se durante 
toda a Regência de Feijó e só foi ultimado com a apresentação do 
nome de D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, conde de Irajá, 
confirmado pelo Papa Gregório XVI por bula de 23 de derembro de 1839. 

36/2 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Com outros senadores, apresenta projeto de resolução: 

"Os membros do extinto Conselho de Estado continuarão 
a receber o seu respectivo ordenado, fazendo parte dele quais-
quer outros vencimentos que peroebam a título de aposenta-
doria, reforma ou jubilação; e bem assim gozarão das prerro-
gativas e honras que lhes competia." 

1 die junho de 1836, t. I, p. 86. 

N. &C. 

Assinou também o projeto os Pes. Rodrigues de Andrade e Monteiro 
de Barros. O projeto veio a ser o decreto. 

O Conselho de Estado estabelecido pela Constituição de 25 de março 
die 1824 fora extinto pelo Ato Adicional. O decreto não fez mais que 
reconhecer o direito que hoje se chama "de disponibilidade". Mais tarde 
foi criado outro órgão com funções semelhantes. 

36/3 JOS:E: CUSTODIO DIAS 

Combate a resolução. 

4 de junho de 1836, t. I, p. 92. 

N. &C. 

Tratava-se da resolução mantendo o meio soldo "às viúvas dos oficiais 
do exército, que passarem a segundas núpcias, e às filhas, que sendo 
solteiras ao tempo da morte dos pais, houverem de casar-se depois de 
obtida a mercê". 



36/4 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Declara-se contra a resolução: 

"Sendo a mais forte razão para isso o atender ao estado do 
Tesouro e dívidas do Estado." 

20 de junho de 1836, t. I, p. 123. 
N. &C. 

A resolução concedia a pensão anual de 900$000 aos oito fi1hos do 
visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha, falecido em 1834, em re-
muneração aos serviços prestados. A resolução foi logo aprovada. 

36/5 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Impugna o projeto como ofensivo ao Ato Adicional. 

13 de julho de 1836, t. I, p. 182. 
N. &C. 

Tratava-se de projeto marçando "a maneira de serem nomeados os 
juízes de Direito e suas atribulções". O Ato Adicional autorizara às As-
sembléias provinciais legislarerp sobre os empregos provinciais. É por 
este motivo que o Pe. Dias impugna o projeto, o qual porém foi apoiado 
para entrar em discussão. 

36/6 JOSÉ CUSTÓDIO DIAS 

Impugnara o requerimento do senador Manuel dos Santos Martins 
Valasques que pedira adiamento da discussão, a fim de que a resolução 
fosse enviada à respectiva CDirjissão para interpor parecer a respeito. 

20 de julho de 1836, t. I, p. 202. 
N.&C. 

Estava em discussão o projeto relativo à nomeação e atribuição de 
juízes municipais. Segundo o projeto de resolução, estes deveriam ser 
nomeados, "no município da Corte, pelo Governo e, nas capitais das 
províncias, pelos presidentes". O senador Nicolau Pereira de Campos 
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Vergueiro impugnara o projeto, defendendo a tese de que, pelo Ato 
Adicional, a nomeação competia às Assembléias provinciais. O senador 
Valasques discordava da tese de Vergueiro. A questão era afeta ao Código 
de Processo e deveria ter solução uniforme em todo o Império. Por isso 
pedira que o projeto fosse remetido à Comissão competente. É esse re-
querimento que o Pe. Dias impugna. 

36/7 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Impugna a emenda e dá suas razões: 

"A emenda não tem por fim mais que demorar a decisão desta 
concessão, por pôr a resolução dependente de ir a outra Câmara, 
a qual se acha ocupada com muitos trabalhos; o que será um 
pouco doloroso, atendendo-se ao pouco rendimento que o atual 
bispo tem; demonstra os bons serviços que este príncipe da 
Igreja tem prestado ao Estado; e considerando o pouco rendi-
mento do bispado, declara não ter dúvida em votar até para que 
a elevação da côngrua se entenda para o bispado e não em re-
lação à pessoa do bispo atual". 

29 de julho de 1836, t. I, p. 222. 

N.&C. 

Tratava-se de resolução vinda da Câmara dos Deputados aumentando 
para 2:400$000 a côngrua do bispo de Goiás. O senador Paula Sousa 
fizera uma pequena emenda irritante no sentido de que o aumento da 
côngrua fosse concedido ao bispo "atual". É essa emenda que o Pe. Fer-
reira de Melo impugna e que o próprio autor retira, logo depois. O bispo 
de Goiás era D. Francisco Ferreira de Azevedo, que governou o bispado 
de 1819 a 1854. 

Decreto n9 10, de 2 de agosto de 1836. 

36/8 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta uns exemplares de máquinas de vapor, que lhe foram 
remetidos por João Sturz, residente em Inglaterra, para os oferecer ao 
Senado, em sinal do respeito que lhe consagra. 

30 de julho de 1836, t. I, p. 226. 
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36/9 

N.&C. 
".AJ; ofertas são recebidas com agrado e a requerimento do conde de 

Lajes remetem-se à Comissão de Comércio e Artes, para examinar se elas 
merecem ser litografadas." 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

Apresenta requerimento: 

"Que se remeta o projeto ora em discussão às Comissões de 
Constituição e Guerra, para organizar um projeto de anistia e 
autorizar o Governo para suspensão de garantias." 

2 de agosto de 1836, t. I, p. 235. 
N.&C. 

Em discussão a proposta do Governo sobre suspensão de algumas 
das formalidades que garantem a liberdade individual na Província do 
Rio Grande do Sul." 

O projeto fora impugnado pelo senador José Saturnino da Costa 
Pereira, e defendido pelo senadtjr Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 
apoiado pelo Pe. Ferreira de Melo, que defendiam o direito do Governo 
de suspender garantias. O Pe. Dias, logo a seguir, retira sua emenda. 

A Província do Rio Grande do Sul estava, desde setembro de 1835, 
em plena rebelião. O Governo pedira autorização legislativa para sus-
pender naquela província, por espaço de um ano, os §§ 6Q até 10 do 
artigo da Constituição. O artigo 179 era exatamente o que estabelecia os 
direitos civis e políticos dos cidadãos. Equivalia ao que depois se chamará 
"estado de sítio". 

Trata-se da Lei n<? 40, de 11 de outubro de 1836. Além disso foram 
declaradas todas as associações secretas na província. Ao mesmo tempo 
a lei concedia anistia aos que se submetessem à ordem legal (artigo 69), 

A suspensão das garantias foi prorrogada por um ano pelo decreto 
de 12 de outubro de 1837, estendendo-se à Província do Pará, mantida 
a concessão da anistia aos que se submetessem às autoridades. 

JOSÉ CUSTóDIO DIAS 

"[ ... ] se as leis são feitas em utilidade dos povos, mister é, 
nesta que se discute, atender às circunstâncias atuais do Brasil". 
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O direito de declarar a guerra não o julga necessário ao chefe do 
Poder Executivo. 

Lembra que a experiência tem mostrado quão perigosa foi esta atri-
buição. Muito embora se tenha na Câmara querido distinguir a guerra 
defensiva da ofensiva, ele julga difícil esta distinção. Entrando em outras 
considerações, expende a necessidade de dar ao regente as atribuições 
necessárias para bem desempenhar o seu cargo a bem dos interesses 
nacionais. Observa que, se o poder de uma Regência sempre é débil por 
falta de prestígio, que aliás tem uma pessoa da Família Imperial, não vê 
razão para que se não conceda ao regente aquelas atribuições indis-
pensáveis. Acerca do que na Câmara se há dito sobre o Governo pretérito 
comparado com o atual, sustenta o que sempre sustentara, ainda mesmo 
no tempo desse Governo; sua opinião é que a injustiça o fizera cair e 
dolorosas recordações existem a este respeito, abstraindo-se mesmo da 
sua imoralidade, dos prêmios que recebiam os que tentavam contra a 
forma do Governo, como aconteceu com os membros da Câmara Cispla-
tina, etc. A respeito da segunda parte do parágrafo e emenda supressiva 
dele, diz que, bem que não tem receio de que o atual Governo faça uma 
paz tão desastrada como o pretérito, porque a paz por ele feita não foi 
honrosa; contudo, apesar dessa sua opinião, vota para que se denegue 
ao Governo o direito de declarar a guerra e fazer a paz. 

8 de agosto de 1936, t. I, p. 258-259. 
N.&C. 

Em discussão o projeto de lei definindo as atribuições do regente: 
"O regente do Império no exercício de suas atribuições terá as seguintes 
limitações: 

"Artigo 19 Não poderá sem preceder a aprovação da Assembléia 
Geral: 

I - declarar a guerra e fazer a paz; 
II - ratificar tratado ou convenções com as nações estrangeiras. 
Artigo 2Q Dissolver a Câmara dos Deputados. 
Artigo 3Q Conceder títulos, à exceção dos Conselhos." 
O regente do Império era o Pe. Feijó, que haveria de cair no ano 

seguinte. O artigo 1Q do projeto é aprovado (Anais, 1836, 259). O 
projeto voltará à discussão, na sessão de 14 de maio de 1839. Vencendo-se 
que não seria votado esse bloco, mas artigo por artigo, a discussão pro-
longa-se por toda a legislatura (Anais, 1839, I, 35). 

A lei não chegou a ser sancionada. 
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36/11 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Insiste na importância do projeto em discussão: 

"Esta lei é de suma necessidade que passe quanto antes, a fim 
de ver se vai pôr um termo aos males que sofre a Província do 
Rio Grande do Sul." 

Lastima que tenha sido aceito o artigo aditivo autorizando o Governo 
a conceder anistia aos rebeldes, pois assim, 

"fica a lei sujeita a voltar à outra Câmara, no que haverá grande 
demora." 

16 de agosto de 1836, t. I, p. 287. 

N.&C. 

Entrava em última discussão o projeto de lei autorizando o Governo 
a suspender algumas garantias individuais, na Província do Rio Grande 
do Sul, para debelar a insurreição. O senador José Inácio Borges intro-
duzira na discussão o artigo ad+tivo, do que se queixa o Pe. Ferreira de 
Melo. O projeto de lei e artigq aditivo foram logo aprovados. 

O direito de conceder a ani~tia foi incluído na lei, como acima se disse. 

36/12 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Como regente do Império, encerra a sessão legislativa: 

"Augustos e dignhsimos senhores representantes da Nação. 
Seis meses de sessão não bastaram para descobrir remédios 

adequados aos males :públicos: eles infelizmente foram em pro-
gresso. Oxalá que na futura sessão o patriotismo e a sabedoria 
da Assembléia Geral possam satisfazer as urgentíssimas necessi-
dades do Estado! Está fechada a sessão." 

31 de outubro de 1836, t. 1, p. 333. 

N.&C. 

O laconismo das palavras do regente mostra bem que suas relações 
com o Corpo Legislativo estavam bastante tensas. De fato, a crise teria 
como desfecho, logo no ano seguinte, a renúncia do Pe. Feijó. 
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37/1 

SESSÃO DE 1837 

DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Como regente do Império dirige à Assembléia Geral a Fala do Trono: 

"Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. 
A época da reunião da Assembléia Geral é sempre espe-

rançosa para a nação: ela tem direito a ver diminuídos os males 
que a afligem. 

É em extremo agradável o ter de anunciar-vos que as nos-
sas relações com as potências estrangeiras continuam a ser cul-
tivadas como dantes. 

O estado interno do país ainda não oferece um aspecto sa-
tisfat6rio. O Pará reconhece hoje o Governo legal; e a agricul-
tura e o comércio principiam a desenvolver-se ali, mas acredito 
que será ainda necessário por algum tempo naquela província a 
presença de grandes forças, que exigem consideráveis despesas; 
e que muito convirá que o governo provincial não deixe de ter, 
na forma da Constituição, atribuições suficientes para poder res-
tabelecer completamente e consolidar a tranqüilidade e segu-
rança públicas. 

O Rio Grande do Sul ainda não está pacificado: o Gover-
no continua a empregar na sua pacificação os meios de que pode 
dispor. 

A Província de Sergipe sofreu, no ano passado, uma violenta 
comoção: os seus efeitos ainda fazem sentir-se. 

Nas outras províncias, experimenta-se geralmente a falta 
de segurança individual e não pode afiançar-se a continuação da 
tranqüilidade pública, enquanto esta não se firmar nas bases de 
uma legislação apropriada . 

As rendas públicas têm crescido; contudo o meio circulante 
pode, tal como existe, comprometer todas as fortunas. Este ob-
jeto é um daqueles que reclamam a vossa séria e providente 
atenção. 

Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, 
remédios fracos e tardios, pouco ou nada aproveitam, de males 
graves e inveterados. 
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N. &C. 

Discutia-se uma resolução sobre a jubilação de professores. O artigo 
19 previa que: "Os professores de qualquer cadeira pública dos estudos 
preparatórios, que tiverem 20 anos de serviço, serã-0 reformados com o 
ordenado por inteiro". Assim também a emenda dos Pes. Monteiro de Bar-
ros e Rodrigues de Andrade. O artigo foi aprovado com algumas emendas. 
Na segunda discussão do mesmo projeto, o Pe. Ferreira de Melo apre-
sentava nova emenda, excetuando da jubilação os professores de primeiras 
letras. A emenda é aprovada (Anais, 1837, 89). 

37/ 4 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Com outros membros das Comissões de Legislação e de Negócios 
Eclesiásticos, assina parecer favorável à representação da Assembléia pro-
vincial de São Paulo urgindo 

"a necessidade de se fixar por medida legislativa os limites entre 
aquela província, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que se acham 
ou indeterminados ou confusos, com grave detrimento dos povos". 

O parecer solicitava informações ao Governo, ouvindo este aos pre-
sidentes das respectivas províncias. 

22 de junho de 1837, t. l, p. 161 
N. & C. 

O problema dos limites interprovinciais e depois interestaduais foi 
preocupação que veio até a Segunda República. Diversas eram as ques-
tões que se eternizavam ( 58 ) • 

Segundo o almirante Thiers Fleming, "com o valioso auxílio do Con-
selho Nacional de Geografia foram resolvidas, por acordo, as seguintes 
questões de fronteiras na vigência da Constituição de 1937: Minas-Goiás, 
Minas-Rio de Janeiro, Minas-São Paulo, Minas-Bahia, Pernambuco-Alagoas, 
Piauí-Maranhão, Maranhão-Goiás, Bahia-Piauí, Bahia-Goiás, e estão ulti-
madas as demarcações de outras" ( 59). 

(58) V. FRANCISCO DE ASSIS CINTRA: Geografia polftica àe São Paulo 
e Minas Gerais. Rio de Janeiro, B. Castallot & Miccolis, ed. s.d. V. também: 
JOAQUIM JOSll: BERNARDES SOBRINHO: "Questões de limites entre as Pro-
víncias do Império e os Estados na República." (Livro do Centenário da Câ.mara 
dos Deputados. Rio de Janeiro, Emp. Brasil Edit., 1926 v. I, p. 247). :m grande a 
bibliografia a respeito. 

(59) V. "Pelo Brasil Unido", Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
stletro, v. 94 (1947). Rio, 1948, p. 119. 
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Realmente a Constituição de 1937 dizia em seu artigo 184: "Os Es-
tados continuarão na posse dos territórios em que atualmente exercem 
a sua jurisdição, vedadas entre eles quaisquer reivindicações territoriais. 
§ 19 Estão extintas, ainda que em andamento ou pendentes de sentença 
do Supremo Tribunal Federal ou em juízo arbitral, as questões de li-
mites entre Estados. § 29 O Serviço Geográfico do Exército procederá 
às diligências de reconhecimento e descrição dos limites até aqui sujeitos 
a dúvida ou litígios, e fará as necessárias demarcações. 

O Conselho Nacional de Geografia, posteriormente criado, foi ele-
mento decisivo na solução dos casos. 

37/5 JOSf: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Sou de parecer que a matéria da presente resolução de-
pende essencialmente da interpretação do Ato Adicional que já 
se acha encetada na Câmara eletiva e que por isso deve sus-
pender-se por ora a sua discussão." 

28 de julho de 1837, t. 1, p. 255. 

N. &C. 
Tratava-se de resolução revogando uma lei da Assembléia provin-

cial de Minas Gerais. A lei autprizava "o presidente da província para 
remover, suspender e. demitir o~ párocos." A resolução tinha o parecer 
favorável dos Pes. Rodrigues de Andrade e Monteiro de Barros, mem-
bros da Comissão de Negócios Eclesiásticos. 

Decreto n9 66, de 25 de setembro de 1837, declarou nula e de ne-
nhum efeito a lei nQ 48, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de 6 
de abril de 1836, acerca de rerrioção, suspensão e demissão de párocos. 

QUARTA LEGISLATURA 

(1838-1841) 

A Quarta Legislatura constou de uma 1'.l sessão ordinária, de 3 de 
maio a 20 de outubro de 1838; de uma segunda sessão ordinária, de 3 
de maio a 1Q de novembro de 1839; de uma sessão extraordinária, con-
vocada por decreto de 10 de janeiro de 1840, que se iniciou a 9 de abril 
e terminou a 3 de maio de 1840; de uma 3'.l sessão ordinária, de 3 de 
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maio a 15 de setembro de 1840 - quando é declarada a maioridade do 
imperador D. Pedro II - e finalmente de uma 4::i. sessão ordinária, de 
3 de maio a 21 de novembro de 1841. 

SESSÃO DE 1838 

38/1 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Assina, com outros senadores, um projeto de lei: 

"Os lentes das academias jurídicas de São Paulo e Olinda 
vencerão, além do seu ordenado, a gratificação anual de 800$ 
réis, os substitutos 400$ réis. A gratificação do diretor fica ele-
vada a 1:200$ réis. Quando recair a diretoria em algum dos 
lentes, não poderá este acumular os ordenados, nem as grati-
ficações. Havendo falta de substitutos para o regime das cadei-
ras vagas, a congregação designará o lente, ou substituto que as 
deve reger, o qual, além dos mais vencimentos, terá 50$ rs. de 
gratificação mensal, pelo tempo em que lecionar em outra ca-
deira além da sua." 

8 de maio de 1838, t. 1, p. 19. 

N. &C. 

O projeto é aprovado para passar à terceira discussão. 

38/2 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Com outros senadores, assina resolução: 

"Fica desanexado da Província do Pará e incorporado na 
do Maranhão todo o território entre os rios Turiaçu e Gurupi, 
servindo este último rio de limite a ambas as províncias" [ ... ] 

7 de junho de 1838, t. I, p. 7 4. 

N. & C. 

O projeto, com parecer favorável da Comissão de Estatística, foi 
aprovado para passar à segunda discussão. O referido território conti-
nua hoje a pertencer ao Estado do Maranhão. O projeto é aprovado, em 
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terceira discussão, na sessão de 18 de junho e enviado à Câmara dos 
Deputados ( 00 ). 

38/3 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta o seguinte requerimento: 

"Que se peçam ao Governo, pelas repartições do Império 
e Fazenda as seguintes informações: quantas companhias de 
mineração depositaram dinheiro no Tesouro e as quantias dos 
depósitos. Quais as companhias que têm levantado tais depÓ· 
sitos e seus valores e os fundamentos em que se firmou o Gover-
no para essas concessões. Quais as que até o presente ainda não 
levantaram e as que procuraram levantar." 

3 de julho de 1838, t. I, p. 112-113. 

N. &C. 

Desde os estudos e projetos do barão de Eschwege, técnico contra-
tado por D. João VI, o Governo preferiu adotar para a exploração das 
minas de ouro o sistema das sociedades por ações, sob a superintendên-
C'ia de um inspetor geral. (Carta Régia de 12 de agosto de 1817). Um te-
soureiro era incumbido de guardar a parte correspondente à Coroa. 

Ficavam reservados para o Tesouro Régio os lucros correspondentes 
ao valor de uma ou duas ações por sociedade. 

Desde a Independência, porém, as empresas vinham alegando a im-
possibilidade de satisfazer as exigências financeiras e pedindo redução 
das quotas que cabiam ao Governo ( 6l). 

O requerimento foi aprov~do. 

(60l Pelo Decreto n9 639, de 12 de junho de 1852, foi designado o rio Gurupi 
para limite entre o Maranhão e o fará, depois de longa luta e demora, diz CÉSAR 
AUGUSTO MARQUES: Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Mara-
nhão, Maranhão, 1870, p. 301. 

(61) PAUL FERRAND: L'or à Minas Gerais, 2 vols. Belo Horizonte, 1913, 
I, p. 103, fornece quadro geral das principais minas e as companhias a que per-
tenciam, desde a primeira, organizada por Eschwege (1822) , Sociedade Minera-
lógica da Passagem, a Imperial Brazilian Mining Association, organizada por Ed-
ward Oxenford (1824), até a Companhia Brasileira de Salitres, Terras e Constru-
ções (1893) . A produção do ouro baixava progressivamente. 
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38/4 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Emite voto no sentido de se pedirem informações ao Governo antes 
de se proceder à discussão do projeto. 

21 de agosto de 1838, t. I, p. 209. 

N. &C. 

Tratava-se de um parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos, 
"para que se admita à discussão e seja adotado o projeto de lei vindo 
da outra Câmara, elevando a 7 o número dos desembargadores da Rela-
ção Metropolitana do Império e aumentando-lhes o ordenado." 

A lei n9 83, de 17 de setembro de 1839, elevou a sete o número de 
desembargadores eclesiásticos da Relação Metropolitana, com sede na 
Bahia. 

Foi proposta de D. Romualdo Antônio de Seixas, como relata em 
suas Mem6rias, p. 119 (62). 

SESSÃO DE 1839 

39/1 JOSl!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Acho muito curto o .tempo para poder preencher o fim que 
tem em vista o nobre senador que é a publicidade pela imprensa. 
Acho isso muito conveniente a fim de dar lugar a que apareçam 
as reflexões que este .assunto possa sugerir." 

Propõe assim um adiamento de 15 dias. 

10 de maio de 1839, t. I, p. 28. 

N. & C. 

Tratava-se de um projeto sobre navegação fluvial com barcos a 
vapor. O senador Augusto Monteiro de Barros apresentara requerimento 
pedindo adiamento da discussão para se dar maior publicidade ao projeto. 
O Pe. Ferreira de Melo propõe um prazo maior. 

(62) Contra a interferência do Governo na composição do Tribunal pro-
testa CANDIDO MENDES em seu Direito Civil Eclesiástico Brasileiro, Rio, 1866, 
tomo I, 3~ parte, p. 1218. 
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39/2 JOSÉ BENTO LEITE FERHEIRA DE MELO 

"Tendo aparecido na Casa um outro requerimento sobre 
idêntica pretensão, julgo que seria conveniente mandá-lo com o 
projeto à Comissão para interpor de novo o seu parecer. Parece 
que ambas as partes se apresentam com iguais direitos e assim 
tomar-se-á uma deliberação fundada nos princípios de igualdade." 

10 de maio de 1839, t. I, p. 29. 

N. &C. 

Entrava em discussão o projeto concedendo oito loterias para a insta-
lação .d.e uma fábrica de papel. (Resolução n9 46, de 1838) . Outro pre-
tendente apresentara projeto idêntico para a fabricação de papel "com 
matérias indígenas". O senador Holanda Cavalcanti investira contra o 
projeto por razões morais; julgava imoral financiar uma indústria à base 
de recursos extraídos do jogo. O Pe. Ferreira de Melo, menos sensível a 
esses escrúpulos, volta a insistir na necessidade de remeter os dois proje-
tos à Comissão, para se decidir a quem se concederia o privilégio ou 
monopólio da fabricação. É apo}ado aliás por Feijó, na presidência do 
Senado. A tese do Pe. Ferreira de Melo prevaleceu (Anais, 1, 32) . 

O recurso a loterias para au4ílio a empresas industriais e instituições 
de cultura sem onerar o orçamentp era habitual no tempo. A loteria, auto-
.rizada, mas não incorporada às finanças do Estado constituía um hábito 
inveterado no povo. Por esse meio constrníram-se escolas, teatros, igrejas, 
fábricas e estradas ( 63 ) . 

39/3 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Defende o texto em discussão do Voto de Graças: 

"A Fala do Trono deve ser avaliada como peça ministe-
rial, porque é obra do Ministério; não por ficção, mas em rea-
lidade, pois é baseada sobre informações dadas pelos ministros. 

Sendo assim, parece muito justo que declaremos com sin-
ceridaide o conceito que formamos dessa peça. Se nós falásse-
mos com esta dureza de expressão ou franqueza de caráter, que 

(63) V. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados. índice 
de Assuntos, verbete: Loterias, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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eu aprecio, mas <[llC não {· muito aprovada, talvez não houvesse 
muita discussão a este respeito. 

Sr. presidente, eu considero o parágrafo que se discute e os 
que se seguem, como uma ironia açucarada que se faz à Fala 
do Trono, pois que a não acho exata; e principiarei por este pa-
rágrafo em que diz o Trono (lê): "Nenhuma alteração tem 
ocorrido nas nossas relações de amizade com as outras nações 
que não cessam de dar-nos ·as mais satisfatórias demonstrações 
do muito que se interessam, etc." 

Isto é o que eu ·digo que não é exato, enquanto a questão 
do Oiapoque não estiver terminada: portanto, é muito lógico 
dizer-se ao Trono o que diz o tópico da Comissão. (Lê) : 
"Grande foi o prazer do Senado sabendo que não havia altera-
ção nas nossas relações de amizade com as outras nações, as 
quais não cessam de dar-nos as mais satisfatórias demonstra-
ções, etc." Isto é verdade, porque ne,nhuma nação nos decla-
rou guerra nem nós lha declaramos; e note-se que dois deman-
dMas podem viver em amizade e terem relações, embora dispu-
tem seus direitos; mas dizer-se "temos recebido demonstrações 
satisfatórias do interesse que tomam pela conservação da mo-
narquia" entendo que não é exato, enquanto não nos for res-
tituído o terreno ocupado [ ... ] 

"O que resta pensar é que o Ministério não informou exata-
mente o regente e que ele na sua Fala disse aquilo que lhe 
disseram; mas se nós, à vista de informações que pudemos co-
lher sabemos que o Oiapoque está ocupado, devemos falar com 
franqueza ao Trono e não consentir que esteja enganado. Portan-
to, julgo que o tópico em discussão deve passar como está, sem 
alteração alguma. " 

14 de maio de 1839, t. I, p. 52-53. 

N. & C. 

O Pe. Feijó deiXa a cadeira da presidência, para participar do debate. 
A F'ala do Trono fora lida pelo regente, Pedro de Araújo Lima, na sessãc> 
de 3 de maio. Nesta oeasião já caíra o Ministério chamado das capacida-
des, chefiado por Bernardo Pereira de Vasconcelos. O novo Ministério, 
que parece visado por Feijó, era composto por Francisco de Paula de 
Almeida e Albuquerque, nos postos do Império e da Justiça; Cândido 
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39/4 

Batista de Oliveira, acumulando os postos dos Estrangeiros e da Fazenda; 
e Jacinto Roque de Sena Pereira, nos postos da Marinha e da Guerra. 

DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

Há quantos anos que tem lugar a ocupação do Oiapoque 
pelos franceses: e o que fez o antigo Ministério apesar da sua 
suposta habilidade? O mesmo silêncio da Fala do Trono a este 
respeito indica a ocupação; e, sendo o neg6cio da ocupação do 
Oiapoque um objeto de muito interesse para o Senado, seria 
por certo bem vergonhoso que hoje o Senado se não importasse 
com ele. 

1!: certo que o Trono nos assegura que todas as nações se 
interessam na consolidação da monarquia, gl6ria e prosperida-
de do Império e que disto não cessam de dar demonstrações 
satisfat6rias, não para mim, está bem visto, mas para o Governo 
que se contenta com essas palavras. Pois eu não sei como uma 
nação se interessa pela s9rte de outra quando lhe está causando 
um prejuízo! Quando retc.~m o que legítimamente lhe pertencei 

Eu aprovo a ironia que se descobre neste parágrafo; a 
ironia é um meio de se dizer a verdade, ainda que embuçada, 
porque assim ·se diz de maneira que não incomoda. 

Ora, se entendo e estou convencido, que todas as desinte-
ligências se não acham desvanecidas como posso dizer, sem ser 
por ironia, que entendq que se acham desvanecidas todas e 
quaisquer desinteligência,s que existissem entre o Gabinete Im-
perial e o governo de algumas nações? Sr. presidente, há muito 
que a ocupação tem lugar, e há ano e meio que continua, ape-
sar de toda essa habiliêj.ade que (iIIlpregou o Governo. Sendo 
assim, e estando n6s persuadidos, bem como toda a Nação, de 
que o nosso terreno ainda não foi desocupado, como pode dei-
xar de ser ironia o que diz a Comissão? Sr. presidente, fale-
mos a verdade ao Trono! Eu entendo que é de necessidade que 
vá este parágrafo, embora se lhe faça alguma modificação ou 
antes seja ele mais explícito." 

14 de maio de 1839, t. 1, p. 55-56. 
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N. & C. 

Estava em discussão o Voto de Graças a propósito do tópico que 
dizia: "Grande foi o prazer do Senado sabendo que não havia alteração em 
nossas relações de amizade com as outras nações, as quais não cessam de 
dar-nos as mais satisfatórias demonstrações do muito que se interessam 
pela consolidação do Império; porquanto, da generalidade desta comuni-
cação entende o Senado que se acham inteiramente desvanecidas todas e 
quaisquer desinteligências que existissem entre o Gabinete Imperial e o 
governo de algumas nações." 

A Fala do Trono silenciara sobre a questão das tensões do Brasil cOIIll 
a França, a respeito da ocupação do Oiapoque. A Comissão de Redação 
introduziu o tópico mencionado que revelava discretamente a preocupa-
ção do Senado. O tópico fora combatido pelo senador Manuel Caetano 
Lopes Gama. O Pe. Feijó, deixando a presidência para intervir no debate 
e apoiado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, defende o texto que 
gostaria fosse um pouco mais picante. 

Depois de longo debate, a discussão é adiada pela hora. 
A questão de limites com a Guiana Francesa estava em aberto desde 

1814 quando a França se comprometera a reconhecer como limite o rio 
Oiapoque. Em 1817 fora constituída uma comissão mista de delimitação. 

Durante o reinado de Luís Filipe dera-se, porém, - diz Delgado de 
Carvalho - um curioso incidente. "Aproveitando-se dos distúrbios cau-
sados pelos cabanas do Pará, em 1835, o governo francês estabeleceu um 
posto militar à margem do lago Amapá. O Governo Imperial protestou 
em vão, mas a população resolveu boicotar os produtos franceses, o que 
levou os membros da colônia a intervirem. 

"Em 1838-9 estavam tensas as reJ.ações entre a França e a Grã-Breta-
nha. Nosso Governo tentou interessar o Foreing Office na questão que 
não conseguíamos resolver diretamente com Luís Filipe. Depois de uma 
explosão de mau humor, Palmerston decidiu mandar instruções ao embai-
xador britânico em Paris para obter a retiroda do posto militar fran-
cês [ ... ] Em fevereiro de 1840 Palmerston comunicava a Marques Lisboa, 
nosso encarregado de negócios em Londres, que a França havia atendido 
às representações ide Sua Majestade Britânica. 

Feijó tinha. pois, toda a razão em queixar-se do fato de a Fala do 
Trono ser omissa em relação à tensão com a França a propósito da ques-
tão do Amapá ( 64). 

(64) Ver DELGADO DE CARVALHO: História Diplomática do Brasil, São 
Paulo, Comp. Ed. Nac., 1959, p. 200. 
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39/5 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o mesmo tópico do Voto de Graças, mas precisando que 
vota "por convicção, não por ironia". 

"Voto por convicção por estar persuadido de que todas as 
nossas desinteligências com quaisquer nações estão terminadas 
de uma maneira satisfatória e gloriosa para a nação brasileira. 
Eu confesso ao Senado que ao princípio, quando vi a Fala do 
Trono, custou-me muito a crer que as desinteligências que exis-
tiam entre o Brasil e algumas nações estivessem de todo apla-
nadas, porque ouvi constantemente dizer que a margem direita 
do Oiapoque estava ocupada por forças francesas e que ainda se 
não tinham acabado essas contestações com o Gabinete francês 
acerca da ocupação dessa parte do nosso território; e, como isto 
era um fato plenamente sabido, custou-me a submeter a minha 
convicção às palavras com que a proposição do Trono, a este 
respeito, estava enunciada; mas depois que se discutiu a matéria, 
sobre a qual tenho pensado com toda a reflexão, não s6 pelas 
palavras com que está enunciado o período da Fala do Trono, 
como também por outras muitas razões externas que se oferecem 
presentes à minha imaginação, tive motivos para acreditar que 
é verdade o que está dito na Fala do Trono e me tenho conven-
cido de que decerto, \'lpesar do Oiapoque estar ocupado por 
forças francesas, as desinteligências que existiam com o Gabinete 
francês estão terminadllcs satisfatoriamente para o Brasil." 

Alonga-se depois em consiqerações de ordem política sobre as difi-
culdades que enfrentara o Min~stério de 19 de setembro, para concluir 
com o voto favorável ao texto do Voto de Graças em discussão. 

15 de maio de 1839, t. I, p. 70-72. 
N. &C. 

O Pe. Alencar claramente repudia a ironia do Pe. Feijó. Defende 
com sinceridade a posição do T;rono e apóia o texto por motivos diversos 
daqueles com que argumentava o Pe. Feijó. O Ministério de 19 de setem-
bro de 1837, nas palavras do Pe. Alencar, era composto "dos ilustres 
membros da oposição que se diziam as maiores capacidades do País" 
(Anais, I, 71). De fato, veio a ser conhecido como Ministério das Capa-
cidades. Era composto por Bernardo Pereira de Vasconcelos, como mi-
nistro do Império e do Interior; Antônio Peregrino Maciel Monteiro, barão 
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de Itamaracá, na Pasta dos Estrangeiros; Miguel Calmon du Pin e Al-
meida, marquês de Abrantes, na Fazenda; Joaquim José Rodrigues Torres, 
visconde de Itaboraí, na Marinha e Sebastião do Rego Barros, na Pasta 
da Guerra. 

Depois de longo debate, foi aprovada emenda suprimindo o último 
período do texto do Voto de Graças. 

39/6 DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

"Como estou convencido que as promessas se não realizaram, 
não posso deixar de notar aqui a mesma ironia. É como se se 
dissesse: tenho muito pesar por estar persuadido que fizeste o 
contrário das promessas feitas o ano passado. Da minha parte 
aprovo o parágrafo: é a maneira de dizer a verdade debaixo de . . " iroma. 

1.5 de maio de 1839, t. I, p. 79. 
N. & C. 

Entrava em discussão o parágrafo seguinte do Voto de Graças: "Com 
igual prazer ouviu do Senado acharem-se removidos os motivos que pare-
ciam fazer suspeitar da perfeita inteligência entre o Gabinete Imperial e 
a Santa Sé, por se persuadir que neste negócio se realizaram as pro-
messas de Vossa Majestade Imperial, <Jtiando na sessão passada nos asse-
gurou que os meios empregados para este fim não desmereceriam a 
aquiescência dos espíritos mais escrupulosos nem aventurariam a digni-
dade da Coroa." O Pe. Feijó insiste na sua idéia de interpretar o texto 
com ironia ( 65 ) • 

39/7 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Volta sobre o assunto, propondo-se a esclarecê-lo e desculpando-se 
de antemão de críticas que se vê obrigado a fazer a respeito do com-
portamento do Senado em relação à questão do atrito com a Santa Sé, 
cuja história passa a relatar: 

"O Senado talvez já saiba da maneira por que foi nomeado 
este sacerdote para bispo do Rio de Janeiro. Com efeito, houve 
calúnias contra ele e o primeiro motivo ostensivo foi porque 

(65} Quanto à questão com a Santa Sé, v. O Clero no Parlamento Brasileiro 
- Câmara dos Deputados, índice de Assuntos, verbete: Santa Sé, vol. V - Rio 
de Janeiro, 1980. 
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desta Corte alguns particulares quiseram ou procuraram man-
char a sua reputação; mas logo isto se desvaneceu e, então, 
apareceu o verdadeiro protesto, que era o ter o bispo eleito 
assinado três projetos da Câmara dos Deputados. Devemos 
reconhecer que o Papa tem to<lo o direito de inspecionar se 
acaso o eleito tem todos os requisitos determinados pelos cânones 
e não se simpatiza com as suas idéias e paixões. O direito, por-
tanto, do Papa é somente recusar as bulas de confirmação quando 
no eleito encontrar irregularidade e não quando lhe constar que 
pensa em objetos disciplinares de uma maneira diversa da Cúria 
Romana." 

Os três projetos assinados pelo sacerdote i:1dicado para bispo do Rio 
de Janeiro tinham sido; 

"O primeiro tratava da criação de um presbitério em cada 
bispado; o segundo, I:mitava os impedimentos dirimentes do ma-
trimônio; e o terceiro, sujeitava os católicos a uma taxa para as 
despesas do culto e seus ministros, para que se evitassem deste 
modo os meios torpes e escandalosos de que se usa até hoje para 
obter dos fiéis ofertas, cqnhecenças, etc. Ora, o que aconteceu é 
que esta inovação de certo modo escandalizou a Cúria Romana; 
e o Papa não quis confirmar o bispo eleito e não foi por lhe fal-
tarem as mesmas qualidades exigidas no Direito Canônico, que 
considera impedimento para se receber um bispado professar-se 
tal ou qual disciplina: daqui nasceu que o Papa se contentava 
com que o bispo eleito se retratasse das opiniões emitidas na-
queles projetos e declarasse que professava tudo quanto se contém 
no Conselho Tridentino, sem restrição alguma." 

O Governo fez saber à Assembléia, na Fala do Trono de 1836, que 
se manteria firme contra o que cons;derava uma pretensão injustificável 
da Santa Sé. Eintretanto, pelos debates levantados no Senado contra 
aquela Fala do Trono, a Santa Sé pôde perceber que o Governo não con-
taria com o apoio da Assembléia, e decidiu também manter-se firme nas 
suas exigências. O Governo tentou uma concordata, nomeou um pleni-
potenciário, mas o "Gabinete do Instinto" foi sucedido pelo "Gabinete das 
Capacidades". 

"E que fez o Governo? Para dizer a verdade, trabalhou o mais 
que pôde para que o bispo eleito fizesse a sua renúacia, que 
nunca foi comunicada ao público para que a nação ao menos fi-
casse sossegada e tranqüila. Isto, portanto, é: o que nós sabemos. 
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E de que modo se preencheu esta vaga? Privou-se o eleito de um 
direito que tinha, nomeou-se um outro bispo a respeito do qual 
eu declaro que a minha consciência não está satisfeita; e, como 
representante da nação, digo que nós hoje estamos em maiores 
dificuldades do que então estávamos. Se o Papa aiegou a confir-
mação a um sacerdote que não tinha defeitos ou qualidades 
contrárias ao Direito Canônico, como a não negará a esses dois 
c1ue ultimamente foram eleitos pefo "Governo das Capacidades", 
que, até, são irregulares, dizendo-se até, por aí, que um tem 
muita falta de letras? Creio que se o Papa for conseqüente e 
justo, ao menos, negará a confirmação a um dos dois eleitos que, 
além de outras coisas, é irregular por não ser formado em Leis, 
Cânones ou mestre em Religião. Portanto, entendo que cm lugar 
do Governo aquiescer à consciência dos escrupulosos foi nos pôr 
em embaraços com a Corte de Roma, escolhendo para bispos ho-
mens que o não podem ser." 

Conclui insistindo na defesa do parágrafo em d'scussão. 

15 de maio de 1839, t. I, p. 82-83. 
N. & C. 

Tratava-se da indicação do padre deputado Antônio Maria de Moura, 
indicado por Feijó para bispo do Rio de Janeiro e recusado pela Santa 
Sé. A questão está amplamente discutida nos volumes relativos à Câmara 
dos Deputados desta série de O Clero no Pal'lamento Bl'asilefro. Feijó 
atenua as discordâncias entre os princípios defendidos pefo Pe. Moura e 
as normas ortodoxas, para deixar mal o que ele interpreta como intran-
sigência do Papa. 

O Governo tentou, de fato, obter a submissão do indicado às ur-
gências da Santa Sé, ou a renúncia, mas foi obstado por uma resolução 
do Parlamento impedindo o deputado de assiná-la. 

O Gabinete do Instinto é o de 14 de outubro de 1835 que tinha 
como figura principal Limpo de Abreu (ainda não havia a figura do chefe 
do Gabinete). O das Capacidades é o de 19 de setembro de 1837, já 
referido. 

O novo bispo apresentado e aceito foi D. Manuel do Monte Rodri-
gues de Araújo, depois conde de Irajá, que aliás tinha dois livros no 
tndex. 

Em 1838 a Regência indicara para a diocese de Mariana o Padre 
Carlos Pereira Freire de Moura, baiaao, que realmente não tinha nenhum 
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título de estudos superiores, vigário colado de Arassuaí. Foi apresentado 
por Carta Imperial de 18 de junho de 1840 e confirmado pelo Papa Gre-
gório XVI. De viagem para o Rio de Janeiro adoeceu e veio a morrer 
em 4 de março de 1845 ( 66 ). 

Indicado o padre Felisberto Rodrigues Milagres, também não veio 
a ocupar o sólio episcopal. 

Só em 1843 foi eTeito e aprovado o grande bispo D. Antônio Fer-
reira Viçoso. 

Referindo-se a esses dois bispos "eleitos" escreveu D. Silvério Gomes 
Pimenta: "nesse longo espaço de tempo dois homens foram chamados 
para ocupar a cadeira episcopal, mas por felicidade nossa nenhum deles 
foi Deus servido entrasse no exercício do cargo pastoral" ( 67 ). 

39/8 DIOGO ANTONIO FEl1Jó 

Diante da discussão suscitada pela sua intervenção, explicita suas 
idéias a respeito da questão: 

"[ ... J em todas a,s épocas as nomeações dos bispos foram 
sempre objeto de muito interesse nas monarquias. Sabe-se muito 
bem a influência que têm os bispos nas suas dioceses e daqui 
nasceu que os monarcl'j.s tomaram a si o direito da escolha dos 
bispos e este mesmo direito hoje lhes é dado pelo Direito Canô-
nico. Toda a vez que o monarca é quem paga os ministros do 
culto, a ele pertence a nomeação dos bispos: o Papa não pode 
arbitrariamente recusar a confirmação, pois que ele está igual-
mente sujeito ao Direito Universal da Igreja. Disto devemos 
estar certos. O Papa só pode inspecionar o eleito e ver se ele tem 
as qualidades que o cânones exigem; mas o nobre senador não 
me entendeu quando ~upôs que eu disse que o Papa não podia 
tomar conhecimento das idéias e opiniões dos eleitos. Devemos 
nisso fazer bem a distinção: a Igreja Católica tem dogmas, dou-
trina e disciplina: sobre os dogmas e a doutrina a opinião deve 
ser uma; e mais: a disciplina varia muito; todo mundo sabe que 
não há obrigação de seguir essas idéias transmontanas; muitas 
nações e as mais civilizadas, não admitem hoje essas idéias e o 
poder secular altera a disciplina todas as vezes que o bem do 

(66) V. Cônego RAIMUNDO TRINDADE: Arquidiocese de Mariana, 2~ edição, 
vol. I, Belo Horizonte, 1953, p. 214. 

(67) V. Vida de D. Antônio F'erreira Viçoso, 3~ edição, 1920, p. 53. 
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Império o exige. Sirva de exemplo o seguinte: o Direito Canônil:o 
dá como impedimento de matrimônio a simples promessa do 
casamento; mas a rainha, D. Maria I, que ninguém nega fosse 
uma senhora devota, anulou este impedimento" [ ... ] 

"Se acaso convém que o Papa, a seu arbítrio, diga: não quero 
confirmar bispo a este homem porque não pensa da maneira que 
eu penso em matérias disciplinares, então digo que não há direito 
de eleição. Quando o Governo elege um homem que tem todos 
os requisitos exigidos pelo Direito Canônico quem confirma não 
tem mais do que examinar se isso é exato." 

O Governo, entretanto, em vez de defender seus direitos, forçou o 
sacerdote eleito a renunciar: 

"Um governo que preza a sua reputação, que aprecia a sua 
honra e a dignidade da arnção drvia insistir com esse sacerdote 
para que não fizesse semelhante renúncia, até conseguir a con-
clusão do negócio; mas, longe de se fazer isso, solicitou-se do 
eleito a renúncia! Não é por este modo que se salva a dignidade 
da Coroa." 

15 de maio de 1839, t. I, p. 85. 
N. & C. 

O Pe. Feijó não esconde suas idéias de fundo galicano, cioso dos 
supostos direitos da Igreja brasil'iense e aproximando-se perigosamente de 
posições que poderiam levar a um cisma. Nesta intervenção, Feijó se di-
rigia a Bernardo Pereira de Vasconcelos, que se sentira atingido pelas 
críticas ao Ministério das Capacidades, do qual fora chPfe. A discussão 
foi adiada pela hora. 

:39/H DIOGO ANTüNIO FEIJó 

Considera uma vergonha para o Senado não aprovar a íntegra do 
parágrafo em discussão: 

"Responder-se ao Trono só com a primeira parte do tópico 
em discussão, seria o mesmo que dizer que o Senado ficava 
muito satisfeito com essa injúria que tem sido feita à nação 
da parte do Governo, sujeitando-se às pretensões da Cúria ro-
mana. Ora, que este negócio se concluiu de uma maneira ver-
gonhosa à nação e até prejudicial à Coroa, ninguém o pode 
duvidar. Não foi confirmado o bispo eleito, está nomeado outro; 
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isto já não entra em dúvida, são fatos sabidos; mas, que se 
ganhou com isso?" 

Critica a maneira pela qual o Governo cedeu às pretensões da Santa 
Sé, e aceitou apresentar novas nomeações, que considera ilegítimas: 

"Pondera-se que facilmente se obterá do Papa a dispensa 
necessária. Sr. presidente, que vergonha para nós! No momento 
em que se nos recusa um direito, nós irmos pedir um favor! Já se 
não dirigirá ao Papa uma apresentação, mas uma humilde peti-
ção, que, aliás, ele terá toda a razão para negar! Tal é o pedir-se 
a dispensa da irregularidade que mancha os dois eleitos. 

Ora, a respeito de um dos nomeados, poder-se-á obter dispen-
sa com facilidade, se mostrarem que é mestre no Seminário de 
Olinda e que tem a ciência eclesiástica necessária: do outro, o 
público diz que não tem saber. É motivo suficiente para obter 
dispensa a falta de sacerdotes ou quando as virtudes do eleito 
suprem a mediocridade do saber; mas, poderiam alegar com 
verdade algum destes fundamentos a favor do bispo eleito de 
Minas? Creio que o Sr. ex-ministro não o dirá. É fora de dúvida 
que as dispensas sem causa legítima são nulas, seja quem for 
que as conceda. Era provado que o desf.echo do negócio foi des-
graçado, que as conseqüências dele ainda se hão de sentir na 
justa recusa da Santa Sé, e, então, serei o primeiro a sustentar o 
seu direito em assim obrar. Senhores! O Governo cedeu de um 
direito da Coroa, recusou com <lesar e ignomínia nossa; e pela 
sua nova escolha criou novos embaraços, para continuar a nossa 
vergonha. lfoma com razão sustentará a sua máxima de não con-
firmar bispos que não forem do seu agrado, embora sejam canoni-
camente eleitos; portaµto, o Senado não quer cobrir-se de vergo-
nha, aprove-se o pará~rafo como 'está." 

16 de maio de 1839, t. I, p. 96-97. 

N.&C. 

D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo fora professor do Semi-
nário de Olinda, o primeiro, fundado por D. José Joaquim da Cunha 
de Azeredo Coutinho, cognoµlinado "Nova Coimbra'', pela orientação 
francamente pombalista. Autor de dois livros condenados, se bem que 
com a cláusula benévola donec corrigatur, não seriam estes títulos real-
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Analisa a ação desses fatorps na guerra do Sul e a política que <'~ 

dois Ministérios sucessivos adotaram para enfrentar a situação: 

"Eu talvez pudesse dizer do governo das capacidades o mes-
mo que disse a oposição da Câmara dos Deputados do governo 
do instinto, que foi conivente com os rebeldes; porém, não digo 
isto; seria atacar sua moralidade e eu só ataco a sua inteligência. 
O Brasil hoje reconhece que o governo das capacidades não era 
o mais apto para bem desempenhar os seus deveres e satisfazer 
suas necessidades." 

Mostra como os rebeldes puderam manter-se através do comércio cte 
bestas e de gado, comércio que o Governo não reprimiu. 

Quando a Fala do Trono diz que se alegra com a situação de ordem 
reinante no País, só se pode supor é 

"que os ministros ocultavam ao regente o que se passava 
no füiasil e por isso eles se sustentaram por algum tempo, quando 
se sabe que nas províncias não há mais moralidade, não há or-
dem, não há obediência às autoridades legais; e, principiando nór, 
pela Província do Rio Grande, há ali um clamor muito geral a 
respeito da desol'dem, da imoralidade e corrupção que existe em 
toda ela e dos males que fazem os legistas uns aos outros" [ ... ] 

"Sabemos que nunca o Brasil esteve em mais desordem do 
que está atualmente. Em todas as províncias são atropeladas as 
eleições, sabemos que esse elemento de liberdade está acabado; e 
quem deu o exemplo foi o Governo passado, que se serviu da ar-
ma de corrupções, promessas e ameaças, para conseguir os seus 
fins. Eu creio, mesmo, c1ue não há hoje uma eleição para juiz 
de paz que seja eleição do povo; três ou quatro indivíduos atro-
pelam tudo e fazem o que querem. Ora, se pois neste estado se 
acha o Brasil, como não se há de falar ao Trono pela maneira 
que indica o parágrafo em discussão?" 

17 de maio de 1839, t. I, p. ll8-121. 

N. & C. 

O parágrafo do Voto de Graças cm discussão dizia: 

"É melancólica semelhante posição; mas o Senado ainda confia em 
<1ue, mediante o auxílio do supremo regulador das nações, uma política 
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mente ponderosos para a aprovac;ão pelo Vaticano. A benevolência da 
Cúria para com a Regência empenhada em sair do imbróglio criado e 
as virtudes pessoais de coração indiscutíveis, devem ter decidido o Papa 
a aquiescer da nomeação do novo candidato. 

Logo a seguir, Feijó volta a insistir em suas teses, e propõe uma 
formação condicional do texto em discussão do V ato de Graças: Creio, 
pois, que devíamos falar ao Trono por esta maneira: "que o Senado 
sente muito prazer com a comunicação que lhe faz o Trono, se acaso 
se realizaram as promessas feitas, de que os meios empregados para 
este fim não desmereceriam a aquiescência dos espíritos os mais escru-
pulosos, nem aventurariam a dignidade da Coroa." Isto é que era falar 
com franque'La. 

O texto foi aprovado na íntegra no fim da mesma sessão (Anais, 1, 
102), rejeitadas as emendas. 

39/10 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Se aprovara os parágrafos ante1iores do Voto de Graças, por atri-
buir-lhes um sentido irônico, aprova o novo parágrafo em discussão no 
seu sentido direto, porque exprtme exatamente sua convicção sobre a 
situação no Rio Grande do Sul qµando considera "melancólico e doloroso 
o estado do Brasil" e sugere que: 

"Nos lancemos nos braços da Providência, expressão de que 
usa o vulgo, quando uni homem está nas mãos de Deus e quer 
designar que ele se acha em grande perigo e no pior estado possí-
vel; segue-se que a Co:rriissão reconheceu que o nosso Estado do 
Rio Grande do Sul é o mais desgraçado possível, e que só Dem 
nos pode salvar." 

Faz o histórico dessa guerra: 

"Três foram as caus,as que deram origem à revolução do Rio 
Grande: a primeira é um Pedro Chaves que ali existia escrevendo 
um periódico, indisponqo todos os ânimos com injúrias e insul-
tos; a segunda, foi a oposição caprichosa da Câmara dos Depu. 
tados que, desacatando ao Governo, e negando-lhe todos os meios, 
encorajava os rebeldes e desanimava os amigos da legalidade: 
e a terceira, o último presidente que para ali foi." 
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mais bem combinada e convenientemente sustentada restaurarú om breve 
a paz e concórdia entre os filhos da mesma família, para o que muito 
concorrerá o espírito de ordem que, no entender do Gabinete Imperial, 
se manifesta nas outras províncias". A discussão foi adiada pela hora, de-
pois de longo debate do qual participam algumas das mais brilhantes 
figuras do Senado: Carneiro de Campos, Alves Branco e Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos. Na sessão seguinte, o Pe. Feijó volta a responsabili-
zar o "Ministério das Capacidades" pelo insucesso das negociações com 
os rebeldes, atacando diretamente a Bernardo Pereira de Vasconcelos 
(Anais, 1, 132). 

Fazendo o histórico da guerra Farroupilha, Feijó exime-se de toda a 
culpa nos desastres das armas do Governo, apesar dos enormes erros nor 
ele próprio cometidos na condução dos negócios do Rio Grande. 

Segundo eie a primeira causa da guerra era a ação de Pedro Chaves 
(Pedro Rodrigues Fernandes Chaves), irmão do Presidente Fernando Braga, 
redator do Ceará Oficial, irritando e insultando os adversários. A segunda 
causa teria sido a oposição parlamentar que tolhera os meios de ação do 
Governo. A terceira era o último presidente enviado: Satumino de Sousa 
e Oliveira, só empossado a 24 de junho de 1839. 

Om1te a fraqueza e inabilidade de seus ministros que timbrou em 
manter em face de uma Câmara exaltada e seus erros desautorando (IS 

delega,dos do Governo central. 

39/11 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Refuta a afirmação do orador que o precedera e que acabara de 
def.ender o presidente por ele nomeado para a Província de Minas Gerais. 
Este presidente era Bernardo Jacinto da Veiga. 

"Um cidadão que nenhuma prova tinha dado de seu saber e 
inteligência administrativa, e menos de prática de negócios pú-
blicos. Nem, ao menos, era, como se disse, redator de uma folha 
pública." 

"No exercício da presidência, apresentou-se com um espírito 
de prodigalidade e de patronato o mais escandaloso. Imitando a 
quem o tinha nomeado, demitiu os empregados mais benemérito:;, 
principiando logo por um delegado de instrução primária, depu-
tado provincial e hoje deputado à Assembléia Geral, José Antô-
nio Marinho, que mui bem tinha desempenhado os deveres do seu 
cargo, tendo para ele mais que suficientes qualidades e vasta 
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instrução, as quais mereceram que a Assembléia provincial ::uh-
tasse medidas por ele propostas para melhorar a educação primá-
.na. " 

Discorre longamente sobre os crimes desse presidente e crfüca outros 
atos do ex-ministro di~ Justiça, para L'Dncluir que o texto em discussão 
deveria ser aprovado na íntegra. 

22 de maio de 1839, t. I, p. 147-150. 
N. & C. 

Continuava a discussão do mesmo parágrafo do Voto de Graças. O 
Pe. Ferreira de Melo, a prop6sito de uma afirmação de Bernardo Pereira 
de Vasconcelos, ex-ministro da Justiça, deriva a discussão para temas 
colaterais, pouco pertinentes ao assunto em debate. Na sessão de 23 de 
maio, volta a intervir para replicar a Bernardo Pereira de Vasconcelos 
que teria distorcido suas afirmações (Anais, I, 173-177). O debate se 
deslocara completamente do tema em pauta, para se transformar num 
ataque ao Governo do Ministério das Capacidades. O Pe. Ferreira de 
Melo intervém novamente na sessão de 27 de maio paiia defender-se dos 
ataques de Bema1,do Pereira de Vasconcelos (Anais, I, 209-211). O pre-
sidente de Minas Gerais, objeto das críticas do Pe. Ferreira de Melo, eta 
Bernardo Jacinto da Veiga. 

39/12 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Refuta as a.firmações feitas a respeito da Província do Ceará. Historia 
longamente os fatos ocorddos sob a presidência de Manuel Felizardo 
(de Soum e Melo) e conclui: 

"Eu quero só retorquir a essas expressões do nobre senador e 
mostrar a injustiça que ele fazia à Província do Ceará, supondo-a 
dividida em partidos. De fato, a Província do Ceará não merecia 
nenhuma contemplação ao nobre senador; essa província tinba 
tomado uma lição sua; ela tinha muita fé nas instituições do 
país; seus habitantes iam se acostumando a executar a Constitui-
ção debaix<> da proteção dela; iam se consolidando as institui-
ções, retirando-se o espírito do campo da política para as ocupa-
ções necessárias e úteis ao desenvolvimento material da provín-
cia; enfim, ia se fazendo alguma coisa em benefício real do país; 
e quem assim estava, decerto não era muito próprio para cami-
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nhar nesse sistema de regresso e de transações (apoiado), queria 
conservar aquilo que estava legitimamente estabelecido e não 
queria tornar ao que existia anteriormente." 

Vota pois pelo parágrafo em discussão. 

28 de maio de 1839, t. I, p. 240-242. 
N. & C. 

A discussão é mais uma vez adiada pela hora. 
(Alencar precedera Manuel Felizardo na presidência do Ceará, de 

1834 a 1837. ) 

39/13 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Apesar de sentir o Senado incomodado com tão longa discussão, pro-
põe-se a oferecer uma transação: não dirá tudo que tinha anotado, mas, 
em compensação, o Senado o ouvirá com indulgência. 

Ilustra com vários exemplos sua acusação de que o Governo transacto 
agira sem escrúpulos em assunto de interesse público, no Rio Grande do 
Sul, na Bahia, no Maranhão. Formula outras acusações contra o mesmo 
Ministério: 

"Se fez da repartição dos africanos um meio de adquirir 
proséHtos, amigos, votos, etc., e que S'e não tinham feito benefí-
cios senão a particulares; entretanto que se havia abandonado os 
estabelecimentos públicos que tanto necessitam de braços, como 
a fábrica de Ipanema, cujo desenvolvimento podia ser muito 
proveitoso à Nação" [ ... ] 

"Outro fato é sobre um aviso que se mandou ao presidente 
de São Paulo, apmvando o seu procedimento a respeito de une; 
escravos comprados nesta C01te e em leilões, levados para Santos 
com os despachos necessários, obrigando o dono deles a que ob-
tivesse uma sentença civil, para que lhe fossem restituídos." 

Depois de demonstrar a inegularidade dessas medidas, aduz outras 
provas em abono de sua tese. O ex-ministro, sem autorização da Câmara, 
nomeou um deputado para a Província do Pará. Na ·capital do Império 
foram feitas execuções sumárias de escravos, bem como pagamentos ile· 
gais. Ataca, por fim, o princípio político que inspirou o Governo anterior; 
o princípio do governo das maiorias. Considera esse governo "absurdo e 
subversivo de toda a ordem no Brasil, além de inconstitucional". 
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"O governo das ma1onas (eu também já o disse em outra 
sessão) não existe em nossa Consbituição. Verdade é que em toda 
a casta de governo, quando a maioria da Nação quer alguma 
coisa, faz-se; então é o predomínio da força maior sobre a menor. 
Mas note-se que essa maioria só é poderosa quando é efeito da 
educação e não fictícia, criada por cabalas, por seduções ou cor-
rupções, porque então é efêmera; tal é a maioria de partidos. A 
mesma maioria das Câmaras não é segura, nem sempre repre-
senta a opinião nacional" [ ... ] 

"Este princípio pode ser funesto; altera o nosso sistema po-
lítico, entregando o Governo nas mãos da maioria das Câmruas 
ou de uma só" (apoiados). 

Tal princípio confere ao Legis1ativo o governo do Estado, o que é 
absurdo. O chefe do Estado pode dissolver a Câmara, pode negar sanção 
a projetos de lei: 

"Como pois quer o ilustre senador obrigar o imperante a ti-
rar seus ministros das maiorias, sendo-lhe absolutamente livre 
nomeá-los e demiti-los 'sem condição alguma? Senhores, tal prin-
cípio tende a republicanizar o Brasil. O nosso Governo é monár-
quico, isto é, Governo de um só, embora modificado. O nosso 
Governo é o da lei. A Assembléia, o Governo e o Poder Judiciá-
rio, todos têm atribuições marcadas na Constituição. Não confun-
damos os poderes do Estado: estão divididos. Não há necessi-
dade de sujeitar-se o Governo às maiorias elas Câmaras." 

~ muito fácil formar maioria nas Câmaras: 

"A sorte desse projeto está decidida; o projeto da Câmara 
dos Deputados há de passar. Todo o projeto, e até logo no seu 
primeiro artigo, não tende a menos do que a l"efommr o Ato Adi-
cional ou pa:m melhor dizer, a destruí-lo; e por isso digo ainda 
que não haverá remédio senão aceitar a maçada dos votos, pois 
aqui supõe-se que este ato, chamado Ato Aidicional, que aliás é 
uma parte da Constitllição, não é filho do Senado, é enteado; é 
filho só da Câmara dos Deputados e filho espúrio em que o 
Senado não te\"e pa1te; por isso tratando-se de uma lei que fere 
mortalmente esse Ato enteado, há de passar; isto é o que já se 
pode coligir do que alguns dos nobres senadores têm avançado 
na Casa." 
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Os que antecipam a previsão da aprovação do projeto apóiam-se no 
número de votos que o projeto já obteve na Câmara. Mostra que essa 
previsão é falaciosa: 

"Dos 56 votos, 43 eram de uma só classe e 13 de diferentes 
classes; ora, parece que, segundo as idéias deste projeto, bem 
como de alguns outros que estão impressos, se estabelece um 
sistema político, todo novo, sistema que nãc é certo, desfavorável 
a uma das dass,es da sociedade, que vai ter nele grandes vanta-
gens. Trago esta reflexão para mostrar ao nobre senador que a 
grande maioria da Câmara dos Deputados não dá gmnde popu-
laridade ao projeto; ele é desejado, é estimado por uma classe 
da sociedade brasileira, isso não se pode negar; mas taivez não 
seja desejado pela generalidade da nação, nem isso se colige 
dessa grande maioria que ele teve." 

Entra na discussão das emendas propostas pela Câmara, ao texto do 
Ato Adicional e combate essas emendas que tendiam a limitar a descen-
tralização administrativa consagrada pelo mesmo Ato Adicional. Admite 
que houve abusos, mas que estes não podem justificar uma reversão da 
política tendenre a dar maior autonomia aos municípios: 

"Então o Governo identificando-se com a Câmara pode es-
cravizar a nação, estando certo de não ser acusado por aqueles 
a cujo aceno obedece ou a quem comanda." 

E conclui: 

"Convém que cada poder obre livremente e consinta-me o 
Senado dizer-lhe que a nação vive bem descontente da Assem-
bléia; se ela não vigiar a conduta do Governo, se se propuser a 
apadrinhá-lo e servir-lhe de capa, pode ser que se julgue supér-
fluo o Corpo Legislativo." 

29 de maio de 1839, t. 1, p. 245-249. 

N. &C. 

Todo o discurso do Pe. Feijó se dirigia contra Bernardo Pereira de 
Vasconcelos e o Ministério do qual fora chefe. Este responde a Feijó em 
longo discurso, aparteado com freqüência pelos Pes. Ferreira de Melo e 
Alencar, que retoma a palavra para rebater asserções de Vasconcelos sobre 
o Ceará, acusando-o também de pretender emendar o Ato Adicional, não 
por vias legais, mas por avisos e interpretações forçadas (Anais, I, 255-
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2.56). Vasconcelos volta a defender-se e só então dá-se a matéria por dis-
cutida. O tópico do Voto de Graças é aprovado sem emendas (Anais', I, 
258) . Trata-se provavelmente da mais longa discussão de um simples pe-
ríodo em debate. A discussão, que ocupa quase 150 páginas dos A1U1's, 
constitui talvez a maior fonte histórica para o estudo do "Ministério das 
Capacidades'', de 19 de setembro de 1837, e da gestão de Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos. 

A lei de 7 de novembro declarava livres os negros apreendidos no trá-
fico ilícito e determinava a devolução deles à África. Tal medida nun:.:a 
se executou e seria de eficácia discutível. Entretanto tais negros seriam 
confiados a serviços públicos ou a particulares, a critério do Governo. Isso 
gerou uma fonte de corrupção. Jornalistas ou partidários eram brindados 
com a "guarda" de negros, teoricamente livres, mas cuja descendência vai 
se confundir com a escravatura. Será dos argumentos mais fortes dos abo-
licionistas para recusarem a indenização aos senhores daí por diante. Per 
outro lado a magistratura reconheceu a liberdade de muitos negros ou seus 
descendentes, cuja origem pudesse ser comprovada. 

1l: a essa repartição dos africanos que se refere o Pe. Feijó com muita 
razão. O emprego deles em indústrias estatais como a siderúrgica de Ipa-
nema ( SP) seria ao menos justificado. 

39/14 DIOGO ANTONIO FiEIJó 

Propõe-se apresentar um projeto sobre educação nacional, cuja im-
portância enfatiza: 

"Há muito tempo que estou convencido de que a educação 
é necessária, não só para o indivíduo como para uma nação e 
que assim é a primeira necessidade do Brasil um plano geral de 
educação, se em verdjide desejamos dar aos brasileirns um ca-
ráter nacional." 

Lembrou que já apresentara projeto idêntico à Câmara, onde a dis-
cussão não passou do artigo 19. Volta hoje à idéia, porque julga 

"Indispensável o estabelecimento de urna educação públi-
ca uniforme em todo o Brasil; e se nós bem observarmos o es-
pírito de nossa nação, teremos de confessar que no Brasil cada 
indivíduo tem um caráter particular, quando, no mesmo antigo 
Governo absoluto, podia reconhecer-se em todos os brasileiros 
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um caráter distintivo, porque havia uma educação, ainda que al-
gum tanto uniforme e essa educação era geral. Em toda a parte 
se encontravam os mesmos estudos, os mesmos princípios regu-
lavam o pensamento de todos, o que não acontece hoje; a edu-
cação de hoje consiste em aprender a ler. Ora, bem se sabe que 
ler e escrever é indispensável, porque é o instrumento do saber; 
para se saber alguma coisa mais, cumpre que se aprendam idéias 
novas, que se procure primeiro desenvolver a razão, para esta 
habilitar-se a compreender verdades que lhe sirvam no resto d'.l 
vida." 

Critica o método antigo: 

"O nosso antigo método de principiar o estudo pela gramá-
tica latina eu chamarei infernal; semelhante estudo é árido, en-
fadonho, ininteligível e sem aumentar o número de nossas idéias, 
só serve para tornar odiosos os mais estudos." 

Resume as vantagens e a filosofia do novo método que propõe: 

"O essencial deste método é principiar pelos conhecimentos 
sensíveis, passar aos inteligíveis e concluir pelos morais." [ ... ] 

"Depois de desenvolvida a razão do menino pelos elemen-
tos da ciência que indico, ele ultima a sua aplicação pelo estudo 
de filosofia moral, a fim de que fique cabalmente instruído nos 
seus direitos e deveres . 

Assim habilitado, pode o menino seguir a carreira que qui-
ser ou para a qual as circunstâncias o chamarem." 

31 de maio de 1839, t. I, p. 263-264. 
N. &C. 

Segue-se o texto do projeto mandado a imprimir. O projeto prevê, nos 
seus artigos mais importantes: 

Artigo JQ - Haverá em todo o Império cursos de estudos elementares 
em círculos para esse fim destinados. 

Artigo 29 - Nestes cursos ensinar-se-ão elementos de História Natu-
ral, Física e Química em uma só cadeira; elementos de Geografia, Meta-
física e Lógica em outra cadeira; Filosofia moral, contendo a teoria desta 
ciência, o Direito Natural e Político noutra cadeira" [ ... ] 

Artigo 49 - Na capital de cada província haverá três cadeiras de Arit-
mética e Geografia, e outra de Retórica e Poética. 
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Artigo 59 - Os presidentes marcarão os círculos, tendo em vista a 
comodidade dos estudantes, contanto, porém, que cada círculo compreen-
da trinta e cinqüenta mil habitantes livres" [ ... ] 

Artigo 8Q - Todas as cadeiras de latim, ora existentes fora das ca-
pitais, ficam abolidas por morte dos professores ou pela passagem destes 
a algumas das novas cadeiras" [ ... ] 

Artigo 12 - Nenhum cidadão menor de 14 anos, que residir no lugar 
em que estiverem providas as cadeiras aqui declaradas, poderá para o fu-
turo pretender emprego algum, quer de eleição popular ou de nomeação de 
qualquer autoridade, sem apresentar primeiro à autoridade a quem com-
petir conhecer o seu diploma ou dar-lhe posse, certidão de idade e atesta-
do dos professores de haver freqüentado o curso completo, embora sem 
notável proveito." 

Feijó não torna c0nhecimento do golpe de morte recebido pela difu-
são do ensino primário no país. Por lei de 15 de outubro de 1827 man-
dara-se criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e po-
voações do Império. Mas o Ato Adicional de 1834 determinara no Artigo 
10, vol. II - "Compete às mesmas Assembléias Legislativas legislar: [ ... ] 
Sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios e promovê-la, não 
compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias 
existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que para o 
futuro forem criados por lei geral". 

Não obstante a cláusula final, o Governo central não mais cuidou do 
ensino primário. E assim até a Çonstituição de 1934 que permitiu expres-
samente o auxílio do Governo federal nesse terreno. 

39/15 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Expõe a filosofia que inspira o novo método de ensino que propôs no 
projeto anterior: 

"Caminhando-se a par da natureza, observa-se que na aqui-
sição dos conhecimentos têm o primeiro lugar ,os sensíveis; os 
quais ao passo que aceleram o desenvolvimento da sensibilida-
de, subministram os primeiros materiais dos conhecimentos hu-
manos. Ocupa o primeiro lugar neste plano a História Natural, 
a qual apresentando em classes os diferentes objetos que rodeiam 
o homem e que com ele têm relação, consegue que seus senti-
dos sejam saciados, sua curiosidade satisfeita, sua memória de-
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sembaraçada, a sua razão principie a empregar sem obstáculos 
os primeiros esforços de sua atividade. 

"Ocupa o segundo lugar a Física, que por meio de uma 
classificação mais apurada, aproxima objetos que pareciam difo-
rentes e que pela natureza fará conhecer propriedades incógni-
tas e que mereciam uma cega admiração. 

"Ocupa o terceiro lugar a Química, que pela decomposiçãc 
da matéria descobrirá os seus principais elementos, pondo o 
homem ao alcance de muitos segredos da natureza, da força de 
seus principais agentes e da sua feliz aplicação às artes. 

"Quando o domínio dos sentidos parece enriquecer pelos 
estudos precedentes, convém saltar a limitada esfera da própria 
observação e aprender pela autoridade, com o socorro da ima-
ginação e dos mesmos sentidos, novas verdades que devem ser-
vir de suplemento à própria experiência. A Geografia, portante>, 
na qual se dê somente a idéia geral do globo e de suas diferentes 
partes; a divisão dos principais estados e do que há de mais raro 
e admirável em cada um deles; em breve notícia de origem dos 
povos, das religiões e governos, fará que o homem conhecendo 
o mundo que habita rompa o estreito círculo de suas idéias, ad-
quira uma certa expansão d'alma, que o torne concidadão de to-
dos os habitantes da Terra. 

"Instruído o homem até aqui do que se passa fora dele, con-
vém tornar suas vistas sobre si mesmo; e a primeira e principal 
questão que o deve ocupar é a origem de seus conhecimentos . 
A observação sobre a alma; o desenvolvimento de suas faculda-
des; a manifestação de suas leis; os sentidos e a reflexão: enfim, 
as verdades primitivas, que servem de base a todos os conheci-
mentos humanos, analisadas, classificadas e notadas com o seu 
valor respectivo, lhe oferecerão dados suficientes para resolver 
tão importante questão. A ciência das ciências ou a ciência dos 
princípios, isto é, a Metafísica, fará o homem certo do que é 
real e fenomenal; do que é objetivo e subjetivo e colocando-o 
no mais alto das abstrações, lhe entregará a chave dos conhe-
cimentos humanos; e se for ajudado do gênio poderá fazer pro-
gressos no desenvolvimento e aplicação destes princípios a toda 
outra ciência particular. 

"Esta é a ocasião em que o homem já exercitado em refle-
tir deve indagar as regras fixas e invariáveis que o conduziram 



e que o devem conduzir na investigação da verdade. A mülis(' 
<lo pensamento lhe oferecerá os mais felizes resultados. Uma h-
gica, portanto, que apresente o quadro das operações do enten-
dimento para o fim de raciocinar; as diferentes formas do rac:o-
cínio: .os diferentes métodos de observar, de classificar, de me· 
ditar, de conjecturar, enfim, de rever seus conhecimentos prb 
aplicação da crítica, dos sinais, dos sentidos, da autoridade e d:i 
razão e algumas regras de disputar, desempenhará sem dúv'da 
os fins da grande arte de pensar. 

"Parece que com estes estudos elementares se achará desen-
volvida a capacidade humana e subministradas as primeiras ma-
térias dos seus conhecimentos e habilitado, portanto, o homem 
para aplicar-se ao estudo que melhor lhe convier. Sem dúvida 
nenhum out-ro é de tão absoluta necessidade como a filosofia mc-
ral; a qual, dando a conhecer a natureza moral do homem, fará 
nele reviver o sentimento da sua dignidade, pela nobreza dos 
motivos que devem dirigir ações e pelo fim elevado, a que o 
destinou o autor da natureza. O sentimento inato da justiça o 
conduzirá a crer na n~cessidade de um Juiz Supremo, reto e im-
parcial; bem como de uma vida futura, onde postas em harmo-
nia suas inclinações, tenha a virtude a necessária recompensa. 
Neste estudo aprenderá o homem em detalhes seus direitos e 
seus deveres e na teoria da felicidade saberá distinguir a falsa 
da verdadeira. Pela aplicação da legislação natural ao estado 
social, conhecerá os vícios e a perfeição das diferentes constitui-
ções; portanto o direito político se encarregará de mostrar a ori-
gem das sociedades legítimas: o seu verdadeiro fim; os mei-0s de 
promover sua prosperidade, as diferentes formas de governos, 
suas vantagens e inconvenientes, enfim, as garantias necessárias 
para preservar a sociedade do flagelo da anarquia ou despotismo. 

"Com este curso parece completar-se a educação comum 
de todo cidadão." 

31 de maio de 1839, t. 1, p. 265-266. 

N.&C. 

O Pe. Feijó, defendendo a "educação comum de todo cidadão", reve-
la-se um antecipador de uma tese que só mais tarde encontraria eco nos 
nossos intelectuais que se preocuparam com o problema da instrução nu 
Brasil. O Parecer sobre o ensino primário de Rui Barbosa ( 1883) contém 
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o que há cL· mais importante sobre a necessidade da difusão do ensino po-
pular, pregando um "sistema nacional de instrução pública'', estendendo-
se como vasta gradação de raios luminosos, desde a vida popular até :\ 
universidade, "sem poupar abnegação, generosidade, heroísmo". Toda a 
parte introdutória do parecer é neste sentido. Obras completas, vol. X, 
tomos I a IV, no cap. II, trata especialmente da ação do Estado e da ne-
cessidade de um Ministério da Instrução Pública. 

No capítulo III, há este parágrafo insubstituível: "Ao nosso ver, a 
chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta, .e só esta: a igno-
rância popular, mãe da servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça 
contra a existência constitucional e livre da nação; eis o formidável inimigo, 
o inimigo intestino, que se asila nas ·entranhas do país. Para vencê-lo re-
leva instaurarmos o grande serviço da "defesa nacional contra a ignorân-
cia'', serviço a cuja frente incumbe ao Parlamento a missão de colocar-se, 
impondo intransigentemente à tibieza dos nossos governos, o cumprimen-
to de seu supremo dever para com a pátria" ( p. 121). 

Em Tavares Bastos (1862) já está: "Dai ao menino da cidade e do 
campo a chave da ciência e da atividade: a instrução elementar comple-
ta [ ... J livrai-o dos mestres pedantes de latim e retórica, e o jovem será 
um cidadão útil à pátria, um empresário, um maquinista". (Cartas rlv 
solitário). 

Alberto Torres: "Organizarmos [ ... ] uma instrução pública que é um 
sistema de canais de êxodo da mocidade do campo para as cidades e da 
produção para <> parasitanismo. ( Alcides Gentil: As idéias de Alberto Tor-
res, 2~ ed., SP, 193S, p. 414.) 

Fernando de Azevedo, Carneiro Leão, Anísio Teixeira e tantos outros 
também trouxeram importantes contribuições para -0 assunto. 

Feijó também privilegia os estudos das ciências naturais, sobre os es-
tudos humanísticos. Não faz nenhuma referência ao ensino da religião, 
substituída pela filosofia moral. É a primeira grande tentativa, partida de 
um sacerdote, de laicização do ensino no Brasil. 

39/16 DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ 

Interfere no debate para retificar as interpretações da sua atuação 
como regente na questão da guerra do Rio Grande do Sul, espl'cialmente 
a oferta que fizera da anistia: 

" [ ... ] A vista desta fiel narração da marcha deste negócio, 
como pode dizer-se que havia plano de república? Não seria me-
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lhor deixar que Araújo Ribeiro se retirasse para a Corte, le-
vando consigo o brigue-barca, deixando-lhes assim livre a barra 
pa·ra eles atracarem? Ou serão eles tão maus revolucionários, 
que disso se esquecessem? Eles dão prova do contrário, susten-
tanto a revolução há tantos anos. 

O ilustre senador mostra-se muito indignado e iscado do 
contágio que possuiu os ultralegalistas que tanto mal têm feito 
à causa que defendem; mas eu o desafio, posto que não aprove: 
sabe-se que o ilustre senador é uma das vítimas, tendo seus bens 
depredados, seus prédios arruinados, etc., mas a verdade dos 
fatos é esta. A anistia não fez acabar a revolução, mas chamou 
à legalidade grande parte de cidadãos, que sem ela estariam 
ainda hoje com os rebeldes." 

5 de junho de 1839, t. I, p. 296-298; 
N.&C. 

O visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, se-
nador por São Paulo, a propósito da discussão do Voto de Graças, fizera 
duras críticas à política de Fei'j6. 

:!!: ao visconde que o Pe. Feijó se dirige, historiando longamente os 
acontecimentos relativos à sed~ção do Rio Grande do Sul. 

39/17 DIOGO ANTONIO FEIJó 

Justifica emendas a serem introduzidas no Voto de Graças, partindo 
de uma reflexão sobre o sentidq desse voto: 

"A razão e o borni senso persuadem que o Chefe de Estado, 
aparecendo pela primeira vez entre os representantes da nação 
para abrir a sessão, Jlies refira o estado interno da nação e dê 
informações sobre suas relações externas; que lhes anuncie os 
males mais graves que sofre o Estado e lhes indique rapida-
mente os remédios que julga apropriados a esses males. Sendo 
a resposta em sentido semelhante, deve necessariamente conter 
o juízo que a mesma Assembléia forma desse estado interno e 
externo e pronunciar francamente a sua opinião sobre esses males 
e sobre os remédios tndicados; e não simplesmente aplaudir ou 
agradecer as notícias que se nos dão, embora não estejam de 
acordo com os nossos sentimentos." 
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Desde que se evitem termos baixos. ninguém poderá argüir o texto 
de faltar ao respeito. 

Dá a seguir as razões de toda emenda que enviará ,\ mesa. A primei-
ra é de natureza mais redacional: 

"A segunda emenda que proponho diz respeito à questão 
do Oiapoque. O Senado tem e deve mostrar interesse pela inte-
gridade do Império; e convém lembrar ao Governo que deve 
aproveitar-se das felizes disposições das nações amigas, parn con-
seguir a breve evacuação do nosso território: mostremos ao Bra-
sil e ao estrangeir-0 que não nos descuidamos deste objeto. 

A terceira emenda que oferecerei diz respeito ao vergonhoso 
desfecho do negócio do bispo eleito. Hoje é público o desprezo 
com que o ministro tratou deste objeto e a cessão que fez dos 
direitos da Coroa e já não pode o Senado dizer que se persuade 
que se realizaram as promessas. Portanto, se não queremos di-
zer que muito nos entristeceu o procedimento do ministro, di-
gamos que temos prazer pelas relações amigáveis com o chefe 
visível da Igreja, mas que este prazer seria completo, se se ti-
vessem realizado as promessas, etc. 

A última emenda é que, em lugar de referirmos ao gabinete 
a persuasão do espírito de ordem que se descobre no Brasil, 
quando ele em seu relatório aponta tantos fatos de desordem, 
diga-se antes, sem interpormos juízo sobre esse fato, qne o Se-
nado ardentemente deseja ver esse espírito de ordem firmado em 
todo o Brasil." 

5 de junho de 1839, t. I, p. 298-299. 

N.&C. 

Já estava em terceira discussão o Voto de Graças quando o Pe. Feijó 
ainda insiste em reformar o texto. O § 49 da Fala do Trono dizia: "Gran-
de foi o prazer do Senado, sabendo que não havia alteração em nossas re-
lações de amizade com as outras nações, as quais não cessavam de dar-nos 
as mais satisfatórias demonstrações do muito que se interessam pela con-
solidação da Monarquia e pela glória e prosperidade do Império". 

Feijó propõe emenda a ser acrescentada no fim: "esperando que 
tão felizes disposições muito concorram para a breve evacuação do nosso 
território". 

O § 59 dizia: "Com igual .prazer ouviu também o Senado acharem-se 
removidos os motivos que pareciam fazer suspeitar da perfeita inteli-
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gência entre o Gabinete Imperial e a Santa Sé, por se persuadir de que 
neste negócio se realizaram as promessas de Vossa :Majestade Imperial, 
quando ma sessão passada nos assegurou que os meios empregados para 
este fim não desmereceriam a aquiescência dos espíritos mais escrupulosos, 
nem aventurariam a dignidade da Coroa". Feijó propõe emenda substi-
tuindo o texto a partir do inciso, "por se persuadir [ ... ]" "Completo 
seria o seu prazer se se houvessem realizado as promessas de Vossa Ma-
jestade [ ... ]" Propõe enfim emendar o § 79: Onde se lê: "para o que 
muito concorrerá o espírito de ordem que [ ... ] se manifesta nas pro-
víncias"; leia-se "o espírito de ordem que o Senado ardentemente deseja 
ver firmado em todo o Brasil". As emendas vão a imprimir. E a discussão 
é adiada. A primeira e segunda eme:idas de Feijó foram aceitas e as outras 
rejeitadas (Anais, I, 365) . 

39/18 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende alguns projetos de interesse de sua província. O primeiro 
pede providências para o melhoramento do porto do Ceará. O segundo 
solicita que se leve a efeito "a: sociedade de colonização e agricultura, 
pedindo a graça do aforamento dos terrenos nacionais, que a sociedade 
escolher na província". O tercejro pede a criação de um Banco. 

6 de junho de 1839, t. 1. p. 302-303. 

N.&C. 

Os projetos são enviados à~ respectivas Comissões. 

39/19 JOS~ BENTO L~ITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta requerime:ito pedindo informações sobre "não pequena por-
ção de dinheiro'' extraído dos cofres da Tesouraria da Bahia. 

6 de junho de 1839, t. I, p. 306. 
N.&C. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era m·nistro do Império quando 
do extravio denunciado, insurge-se contra o requerimento. O Pe. Ferreira 
de Melo replica logo com veemência, acusando-o de incoerência: "Quando 
se exigem essas provas para se apresentarem fatos, ele contesta essa exi-
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gência, c1uan<lo, segundo seus princ1p1os. devia ser o primeiro a requerer 
que viessem esses documentos, que viessem à Casa todos os esclarec'.-
mentos relativos a negócios do tempo da sua administração que há de 
ser amaldiçoada (apoiados) por muitos anos pelo Brasil. É, certamente, 
muito admirável o seu procedimento; parece que o nobre senador quer 
com esta sutileza, com este seu engenhoso talento, transtornar-nos para 
não pedirmos as informações que julgarmos necessárias". O requerimento 
é aprovado (Anais, I 307). 

39/20 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Repele a acusação de ter adulterado fatos na sua impugnação ao 
Ministério de 19 de setembro de 1837: 

"Por honra do Senado, quero explicar um fato, para que se 
não pense que ele foi adufterado na exposição que aqui fiz: 
muitas imputações podia eu fazer a esse Gabinete que acabou; 
porém, tenho sido muito acautelado a este respeito e não tenho 
dito senão aquilo que é exato." 

Explica a S·eguir o ocorrido com os escravos enviados a Santos e 
conclui: 

"Isto é um fato muito verdadeiro e quando ainda haja quem 
o conteste, eu poderei apresentar documentos. Portanto, devo dizer 
ao Senado que, quando eu avançar alguma proposição, deve 
acreditar-me, porque tenho vergonha de ser mentiroso." 

10 de junho de 1839, t. I, p. 3.'50. 

N.&C. 

A acusação partira de Bennrdo Pereira de Vasconcelos. A questão 
fora levantada por Feijó na sessão de 29 de maio (ver 39/13). 

39/21 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Toma a defesa do projeto que apresentara sobre a educação comum. 
Tratando-se da primeira discussão, o debate deve restringir-se a ava-

liar a utilidade ou inutil'dade do projeto. 
Parece-lhe impossível que se conteste a utilidade do mesmo. 
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"Ninguém c0<ntestará c1uc em um governo representativo é 
de suma importância c1ue os cidadãos tenham aquelas noções in-
dispensáveis para o desempenho dos cargos públicos; diversos 
escritos têm reconhecido que os governos despóticos abominam a 
difusão das luzes, porque só serve para que os povos tenham co-
nhecimento de seus direitos e deveres; eles apresentam que os 
governos despóticos só devem proporcionar o estudo da religião 
católica, porque ela recomenda a obediência passiva às autori-
dades; porém não acontece assim nos governos representativos, 
por isso que neles os cidadãos têm muita ingerênc'a nos negó-
cios públicos, o que não se dá no regime absoluto." 

Passa a respDnder às objeções levantadas contra o projeto. Rejeita 
logo como fútil a objeção fundada na novidade do cmTÍculo apresentado. 
Refuta a segunda objeção que criticava o projeto por principiar a edu-
cação da mocidade pelas ciências e !Jlão pelas belas letras e humanidades, 
contestando os exemplos aduzidos da França, Inglaterra e Alemanha. 
Reporta-se a seguir às outras objeções: 

"Disse-se também qµe este projeto não era adaptável a todas 
as classes da sociedade, mas cumpre observar que nele só se 
trata da instrução necessária a todos os cidadãos, que depois de 
adquiri-la, podem aplicar-se aos conhecimentos superiores que 
mais lhes convenham e para cujo estudo não lhes serão inúteis 
as noções preparatórias, como, por exemplo, a higiene aos agri-
cultores". 

"Disse-se mais que a instrução muito generalizada é preju-
dicial aos mesmos cidadãos porque, tendo todos instrução, todos 
aspirariam aos empregos públicos e o número de aspirantes teria 
de sobrepujar ao dos lugares. Deste modo o nobre senador tem 
resolvido uma questão muito debatida, isto é, se convém mais a 
ignorância do que o saber. Eu, porém, decido a questão de outra 
maneira. Já eu disse que no sistema representativo o cidadão 
toma grande parte nos negócios públicos; ele, porém, não pode 
ser útil ao Estado nem a si mesmo, sem ter a sua razão desen-
volvida. 

Disse-se também que não convinha que os menii:ios come-
çassem os seus estudos pelos princípios abstratos e absolutos; 
para quem não reconhece princípios fixos que constituem as bases 
da ciência, não se pode duvidar que o conhecimento deles nos 
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é necessário, porque os princípios não são senão a coleção de 
muitas verdades. 

Observou-se que no projeto faltavam muitas matérias que 
devem compreender um bom plano de instrução geral, mas eu já 
disse que na segunda discussão do projeto é fácil remediar os 
defeitos que possa ter, 'não perdendo-se de vista que este plano 
é destinado só a formar a razão da mocidade. 

Outra falta foi notada: a do estudo da religião; mas todos 
sabem que a religião se aprende na infância e que a Igreja é 
a verdadeira mestra dos dogmas e da moral religiosa, que os 
bispos e os párocos são obrigados a ensiná-la; e se estes minis-
tros da Igreja não cumprem com este dever tão importante, a 
culpa é de quem está à testa dos negócios públicos, que deve 
advertir-lhes seus deveres, para cujo desempenho o Estado faz 
grrundes despesas com os ministros do culto.» 

14 de junho de 1839, t. I, p. 385-386. 
N.&C. 

Entrava em primeira discussão o projeto apresentado na sessão de 
31 de maio (ver 39/5). Na sessão de 12 de junho, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos fizera uma longa análise do projeto. Mesmo aceitando-o, 
apontara nele várias imperfeições, entre as quais a ausência da educação 
física e do ensino da religião. É a ele que o Pe. Feijó responde. O pro-
jeto é aprovado para passar à segunda discussão. 

39/22 FRANCISCO DE BRITO GUERRA 

Defende a resolução, refutando as objeções contra ela levantadas. 
Observa que as igrejas do Rio Grande do Norte "estão em total desam-
,paro pela sua pobreza", com uma renda anual que raramente excede os 
6$000. As doações de terras feitas à Matriz de Sant'Anna não chegam a 40 
braças, o que lhe rende um foro de 8$000 por ano. 

"O pároco por ser interessado na igreja, tem consagrado al-
gumas esmolas em fazer uma lâmpada de prata; e como as doa-
ções podem alguma coisa mais aumentar, por isso se pede o be-
neplácito até oito contos de réis, o que talvez até nem em du-
zentos anos se venha a verificar. Enfim, o que atualmente esta 
igreja tem de rendimento não chega para vinho e hóstias; a Fa-
zenda Pública não dá nada às fábricas; e as benesses pouco ou 
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nada rendem, porque hoje ninguém quer pagar nada e difícil se 
torna o poder-se sustentar a decência do culto, porque essas de-
voções antigas acabaram-se. O argumento dos morgados IIlão vem 
para o caso; se se concediam esses para ostentação secular, com 
mais justiça e preferência eles devem ser concedidos para o culto 
sagrado." 

Conhecendo os sentimentos católicos do senador que se insurge contra 
a resolução, espera que, após estes esclarecimentos, votará a favor. 

14 de junho de 1834, t. I, p. 387-388. 
N.&C. 

Tratava-se de resolução autorizando a fábrica da Matriz de Sant'Anna 
da vila do Príncipe, Província do Rio Grande do Norte, "para possuir o 
terreno que lhe fora doado em 1785''. O senador que combatia a resolução 
era Luís José de Oliveira Mendes. O Pe. Brito Guerra voltará a defender 
os inter.esses de sua província na sessão de 19 de junho (ver 39/24). 

39/23 JOSJ!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Responde a novas objeções levantadas contra a resolução, procurando 
dissipar os equívocos. Não se devem confundir as côngruas com as fá-
bricas das igrejas: 

"As côngruas, a Fazenda Pública é quem paga, para a sus-
tentação dos párocos e os rendlmentos das fábricas são pagos 
pelos povos e são aplicados para a compra dos ornamentos e al· 
faias, hóstias, vinhos, etc." 

As distribuições feitas peloi; bispos às paróquias são muito insufi-
cientes e não beneficiam a todas: 

"Igrejas há nimiamente pobres e que não têm os paramentos 
necessários para se celebrarem as funções sagradas nem o santq 
sacrifíc:o da missa e muito menos para as festas mais pomposas 
do culto divino, porque são necessários paramentos de diversas 
cores." 

A aprovação da resolução ir1ão abrirá precedente, pois se porventura 
outras resoluções aparecerem no mesmo sentido, deverão ser examinadas 
com a mesma ponderação. 

"Não implorarei para este fim a santidade, a importância do 
catolicismo nem a necessidade de se sustentar o esplendor da 
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religião do Estado, argumento este que algumas vezes se apre-
senta na Casa; eu, porém não o julgo necessário, porque o Se-
nado todo é cat6lico romano e sente a necessidade de se sustentar 
a religião do Estado reconhecida pela Constituição." 

Por isto, sentiu-se moiestado quando um senador disse que: 

"Se protestava diante de um outro nobre senador, porque ele 
tinha hasteado o estandarte da religião e do Trono! Ora, Sr. pre-
sidente, uma tal expressão é sumamente ofensiva da honra e da 
dignidade do Senado! Eu pediria imediatamente a palavra para 
reivindicar a honra da Casa, tão injusta e atrozmente irnsultada, 
se, cônscio da boa fé do nobre senador, não atribuísse ao calor 
da disputa uma tal asserção! Quando, Sr. presidente, deixou o 
Senado, ou qualquer dos nossos nobres colegas, de acatar e re-
verenciar tão augustos como sagrados objetos? (Apoiados). 
Quando se poderá dizer com justiça que a religião e o Trono 
deixaram de ter nesta Casa tantos defensores zelosos (e não 
hip6critas) (apoiados) quantos são os membros que nesta Casa 
têm assento? (Apoiados). Esse estandarte, pois, que o Senado 
todo sustenta e sempre sustentará, não precisa ser hasteado nesta 
Casa por alguém; e essa singularidade, a não ser a santidade do 
objeto, s6 poderá, se fosse possível, arredar de roda dele defen-
sores aliás zelosos e circunspectos ( apaUidos). Não se diga, pois, 
que um nobre senador hasteou nesta Casa o estandarte da religião 
e do Trono, porque essa bandeira nunca deixou de tremular nesta 
sala, porque estes princípios nunca deixaram de possuir e encher 
todos os nossos corações." 

Vota pois em favor da resolução. 

14 de junho de 1839, t. 1, p. 388-38'9. 
N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo responde ao mesmo senador Luís José de 
Oliveira Mendes que insistia em impugnar a resolução, apoiado, aliás, por 
Vergueiro. O Pe. Brito Guerra, em breve intervenção, enfatiza as idéias 
expostas pelo Pe. Ferreira de Melo. O Pe. Monteiro de Barros entra 
também mo debate mostrando que resolução idêntica fora aprovada em 
favor da matriz de Vassouras, bem mais rica do que aquela pela qual 
se pleiteia a mesma autorização. A resolução foi aprovada para passar à 
segunda discussão (Anais, 1, 391). 
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FRANCISCO DE BRITO GUERRA 39/24 

Defende a resolução, estranhando até que lhe façam tanta oposição: 

"Não há igreja alguma que não tenha o seu patrimônio; eu 
tenho sido juiz comissário de muitas que se têm ereto, e é uma 
das condições para esse ato a existência de patrimônio." 

Relata a história da doação do terreno e explica a razão em que mo-
tiva a resolução: 

"Corno pode ser que a todo tempo haja alguém que queira 
considerar esse terreno em cornisso, por isso corno o mundo vai 
crescendo, também vai crescendo a perversidade." 

Mostra as razões que o levaram a trazer a resolução à Assembléia 
Geral e não à Provmcial, e revela seu envolvimento pessoal na questão: 

"Eu fui pároco desta igreja e me colei nela; e, segundo a 
frase da escritura, sou o esposo dessa esposa, e por isso hei de 
procurar promover tudo quanto for em seu benefício, hei de 
para ela encorrer da minha parte quanto em mim couber." 

Nenhum prejuízo terá o cofre público e muitas vantagens se segui-
rão da aprovação: 

"O doador vendo 9.ue aquilo que deu está garantido para 
o fim a que o destinou, continuará a dar, o que não faria se o 
contrário acontecesse; e assim os fiéis, observando que as esmo-
las que dão são bem apl1cadas como o têm sido até aqui (porque 
já se tem comprado Ull)a lâmpada de prata, caldeirinha, pia de 
batismo, etc), continuarão a concorrer para fim tão justo." 

19 de junho de 1839, t. II, p. 23-24. 
N.&C. 

A resolução em debate autorizava "A Fábrica da Igreja-Matriz de 
Sant'Anna da vila do Príncipe, Província do Rio Grande do Norte, para 
possuir o terreno que lhe fora doado em 1785". A resolução fora irnpug· 
nada com veemência pelo senador Luís José de OHveira Mendes, futuro 
barão de Monte Santo. A expressão "fábrica da igreja" tem origem na 
chamada "Fábrica de São Pedro", instituição encarregada de recorrer-lhe 
dooativos para a construção e manutenção dos templos católicos, espe-
cialmente a basílica de São Pedro, em Roma. 
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39/25 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Entra em debate sobre a mesma resolução, impugnando uma emenda 
que propunha a venda do terreno doado à igreja, para que com o di-
nheiro apurado, se comprassem apólices: 

"Se é duvidoso que a igreja os possua legitimamente, quem 
há de querê-los? [ ... ] 

"Deixemos o costume de legislar sempre como se fosse para 
o Rio de Janeiro; nós somos legisladores de todo o Brasil e temos 
obrigação de conhecer o país para o qual legislamos. Ora, quanto 
poderá valer o terreno nessa província? Eu já ouvi dizer que ape-
nas valia 40$000; e, sendo assim, como recomenda a compra de 
apólices? 

Sr. presidente, esta resolução não devia sofrer oposição tão 
porfiada; concessões maiores se têm feito para objetos menos 
pios; e todavia se 'impugna com tanto afinco este pequeno be-
nefício que se quer fazer a uma paróquia que não tem meios 
para sustentar a decência do culto divino e até se quer aniqui-
lar uma doação já feita. Disse-se que esta concessão deve ser 
extinta a todas a·s igrejas; mas isto é impraticável, porque fábricas 
há que são mais abastadas que outras; as fábricas do interior 
são as mais pobres, como esta de que se trata, que não tem 
absolutamente com que fazer os consertos da igreja." 

Termina votando a favor da resolução. 

19 de junho de 1839, t. II, p. 27. 

N.&C. 

A discussão continua e entra também no debate o Pe. Ferreira de 
Melo mostrando que outras resoluções semelhantes já tinham sido apro-
vadas, bem como a inviabilidade da emenda para tomar extensiva a reso-
lução a todas as igrejas. Também o Pe. Monteiro de Barros, da Comissão 
de Negócios Eclesiásticos, intervém para justificar o parecer favorável da 
Comissão. A resolução é aprovada para passar à terceira discussão (Anais, 
II, 28). 
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JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR39/26 

Descreve as marchas e contramarchas da tramitação do assunto. Na 
sua opinião, trata-se de questão constitucional, que deve primeiro ir à 
Comissão respectiva, de vez que o assunto é grave: 

"Este negócio é com efeito da maior importância; não se tra-
ta de nada menos que de interpretar a Constituição do Império 
ou o Ato Adicional, que é uma parte dela: outros há que enten-
dem que se trata de reformar o Ato Adicional: e eu cuido que 
não é coisa muito fácil o traçar a linha entre o que é interpre-
tação e o que é reforma de uma lei. Por mais que se tenha es-
tudado as regras da hermenêutica jurídica, sempre se têm en-
contrado dificuldades para determinar qual é o ponto em que 
finda a interpretação e principia a reforma, e creio que isto é 
ainda motivo ·de dúvida, porque, em todas as nações onde se 
tem estudado melhor a inteligência dó Governo constitucional, 
~e tem tirado aos magistrados a atribuição de interpretar as leis, 
para dá-la aos legisl3rdores." 

Cita. vários exemplos que demonstram .a urgência de uma interpreta-
ção do Ato Adicional, tanto rn,ais quando as Assembléias provinciais já se 
vão permitindo fazer as mais diversas interpretações. 

8 de julho de 1839, t. II, p. 117-.U9. 
·~rrf?llN.&C. 

A aprovação desse projeto, obra do líder conservador, Paulino José 
Soares de Sousa, era a meta da reação conservadora (88). 

Estava em discussão um projeto de lei interpretativa do Ato Adicional, 
vindo da Câmara dos Deputados. 

39/27 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Pronuncia-se sobre o mesmo projeto: 

"Eu acho que ele não só é inútil, como anticonstitucional e 
até anárquico; e farei toda a diligência para provar isto. t 
inútil porque o que se pretende com este projeto é fazer com 

(68) V. J. A. SOARES DE SOUSA: A vida do Visconde do Uruguai, S. Paulo, 
Brasiliana, 1944. 
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que as Assembléias provinciais acertem melhor na inteligência 
do Ato Adicional e não usurpem atribuições que lhes não com-
petem; mas este projeto, quanto a mim, não sana esses males, 
não os remedia, porque o Senado não quis que o projeto fosse 
a uma Comissão, para que, à vista dos erros cometidos pelas 
Assembléias provinciais, se soubesse de que maneira devíamos 
fazer a interpretação e quais os artigos que dela precisavam." 

Relata vários exemplos de atos praticados pelas Assembléias provin-
ciais contrários à letra do Ato Adicional. Na sua opinião, admite-se hoje 
que este Ato contém erros graves e se pretende encobrir um projeto de 
reforma sob o pretexto de interpretá-lo: 

"Agora está-se talvez arrependido do que então se fez, e 
para esse fim se apresenta um meio com que eu me não posso 
conformar e reputo . anticonstit1.1cional; quer-se que alguns arti-
gos que não :estão bem feitos ou que não convêm do modo por 
que estão concebidos, tenham uma nova forma e desta sorte, 
com o nome de interpretação, reformá-los; o ·q~e é contra a 
Constituição é supor que as Assembléias provinciais são com-
postas em sua maioria de I>essoas estÓpidas." 

Mostra por fim que o projeto é anárquico: 
"PÓrque vai produzi!- a anarquia, ensinando os povOOI a 

resistirem a todos os atos que lhes parecerem anticon~titucio-...nais. 
E conclui: 

"Lembremo-nos que esta interpretação está muito mais es-
cura que a lei. Esta divisão de neg6cios gerais e provinciais, 
sem definição, vai gerar a confusão e trazer ainda maiores abu-
sos, pois ·eu mesmo confesso que não a posso entender; e em 
pouco tempo nos veremos forçados a fazer interpretações sobre 
interpretações: o que nos cumpre é revogar os atos das Assem-
bléias proVinciais que estiverem claramente contra a Constitui-
ção e quando sejam óteis, como me parece são muitos, os ado-
temos em resoluções nossas. Tudo o mais é intempestivo e 
muito perigoso. Se, pois, o projeto é inótil, anticonstitucional, 
anárquico e até confuso e só capaz de produzir males, voto para 
que seja desprezado." 

9 de julho de 1839, t. II, p. 135-137 . 
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N.&C. 

Apesar da enérgica oposição de Feijó, que continuava na presidên-
cia do Senado, o projeto é aprovado para passar à segunda discussão 
(Anais, II, 145). Na discussão, aparece um projeto substitutivo do Sena-
do (Anais, II, 149). O Pe. Ferreira de Melo pede que se decida previa-
mente por que projeto se devia iniciar a discussão (Anais, II, 150-151). 

39/28 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Intervém na discussão, continuando a lastimar que o projeto da Câ-
mara não tenha sido enviado à Comissão. 

Defende a necessidade de se discutir o projeto elaborado no Senado: 

..A dignidade e a honra do Senado exigem que se dê pre-
ferência ao projeto do Senado, não só por ter a prioridade da 
discussão, como porque pode ser convenientemente emendado, 
como porque evita-se a fusão, na qual passarão artigos anti-
constitucionais ou perigosíssimos. Voto, portanto, para que o 
projeto do Senado seja preferido a bem da discussão, embora o 
da Câmara dos Deputadqs sirva-lhe de emenda." 

11 de julho de 1839; t. II, p. 151. 

N.&C. 

Estava em debate o requerirr1ento apresentado na sessão de 9 de ju-
lho, pelo Pe. Ferreira de Melo. E~te porém, diante da confusão levantada, 
pede para retirar seu requerimento (Anais, II, 154) . 

39/29 JOSJ!: MARTIN1ANO DE ALENCAR 

Insiste nos pontos de vista defendidos por Feijó e na conveniência de 
começar a discussão pelo projeto do Senado, porque na sua opinião, 

"Neste projeto o que se quer é assassinar o Ato Adicional, 
feri-lo mortalmente; eu que desejo o menos possível, inclino-me 
ao projeto· da Casa. Agqra os nobres senadores que querem vul-
nerar o Ato Adicional, que até o querem assassinar, preferem o 
projeto da Câmara dos Deputados; mas ainda assim, discutindo-
se o projeto da Casa, os Srs. senadores ofereçam as emendas am-
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pliativas que quiserem, aproveitando-se nele quanto se acha no 
da Câmara dos Deputados, e ainda mais idéias novas, de sorte 
que formemos um novo sistema constitucional no Brasil, sem 
contudo se dizer que se reformou a Constituição: vamos esta-
belecer uma monarquia de um novo gênero e vamos fazer uma 
centralização que nem nas monarquias mais pequenas é admis-
sível e que nunca teve a mesma monarquia portuguesa; portan-
to, o que eu cuido é que se trata de fazer um sistema em polí-
tica incompatível com a nossa Constituição, por isso querem 
projetos de uma latitude quase indefinida. 

Mas eu que não estou nesse sistema, que nesta ocasião hei 
de passar por corcunda, não quero retrogradar; quero ficar onde 
estou, quero um projeto que seja menos lato, que fira menos o 
Ato Adicional . " 

E conclui votando: 
"Para que se prefira o projeto da Casa, sem que se entenda 

que o da Câmara dos Deputados fica reprovado." 

11 de julho de 1839, t. II, p. 156~157. 

N.&C. 

Apesar da oposição de Feij6 e Alencar, decidiu-se começar a discus-
são pelo projeto da Câmara (Anais, 1, 159) . 

39/30 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Julga importante que se solicitem à Câmara todas as peças que pos-
sam esclarecer o debate sobre a interpretação do Ato Adicional, dada a 
gravidade do assunto. Faz longas considerações sobre argumentos aduzi-
dos no debate. O mais sensacional prende-se ao juramento de guardar a 
Constituição do Império: 

"Também eu prestei um juramento de guardar e fazer 
guardar a Constituição quanto em mim coubesse; e como o Ato 
Adicional faz parte da Constituição do Estado, eu julgo um de-
ver meu defendê-lo, quando penso que ele vai ser atacado em 
alguns dos seus artigos e atacado por uma forma revolucioná-
ria, isto é, sem ser pelos meios e trâmites que a Constituição 
marca." 
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Relata longamente as tramitações que levaram à elaboração do Ato 
Adicional, diante dos quais, ainda na Câmara, mantivera uma posição 
crítica e receosa. Hoje se renovam os seus receios quanto ao projeto de 
lei interpretativa do Ato Adicional: 

•se se der o caso do Senado aprovar agora o projeto tal 
qual veio da outra Câmara, esses deputados que reconheceram 
alguns de seus artigos absurdos e que outros eram reformas, não 
serão iludidos nas suas esperanças, isto é, na esperança que 
tinham de que o Senado os emendasse E se nós os emendásse-
mos, não se dará o caso da fusão, onde talvez tenhamos de ver 
pela segunda vez o mesmo que aconteceu na primeira fusão, 
quando se tratou da reforma da Constituição? Parece que sim." 

Os que defendem a necessidade da lei interpretativa insistem que ela 
é reclamada por todas as partes do Brasil: 

"De todas as partes do Brasil o que ouço é reclamar-se pela 
ordem e execução da Constituição e das leis; mas entretanto eu 
não sei que aparecessem atos positivos, pedindo tais ou tais in-
terpretações, e se as dúvidas que têm ocorrido exigem algumas 
declarações então era rnist\'lr fazer menção de todas e não deixar 
algumas em abandono." 

Aceita a discussão do projeto, mas tem consciência de que a proposta 
da Câmara poderá constituir um passo revolucionário, 

.. pelo qual os revolucion~rios ainda um dia se poderão julgar 
com direito para atropelarem as instituições do pais e exigirem 
outras reformas que pod!'lrão desmoronar inteiramente o edifí-
cio social Reflita, pois, o Senado no perigoso precedente que se 
vai estabelecer e não queira, para remediar pequenas dúvidas 
do presente, gravar, perder talvez sem remédio o futuro do 
país". 

11 de julho de 1839, t. II, p. 159-163. 

N.&C. 

O requerimento do Pe. Ferreira de Melo é rejeitado, depois do Pe. 
Feijó mostrar que sua aprovação implicava no adiamento da discussão. 
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39/31 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Depois de fazer várias retificações aos textos taquigrafados de seus 
discursos, entra na questão da lei interpretativa do Ato Adicional: 

"Eu não sou daqueles que partilham o temor dessas des-
membrações que se diz que hão de aparecer no Império por 
causa desta pequena faculdade de que as Assembléias provin-
ciais se julgam de posse, para estabelecerem algumas providên-
cias policiais . 

Entenderam algumas Assembléias provinciais que essas pro-
vidências eram indispensáveis para melhoramento de sua admi-
nistração e manutenção da ordem pública; e algumas pessoas 
tímidas se capacitam que disto pode resultar o desmembramen. 
to do Império." 

Insiste na tese de que as emendas propostas não são de simples inter-
pretação mas de verdadeira reforma e conclui mostrando o inconveniente 
que daí resultará: 

..Se passar uma reforma em lugar de interpretação, virão 
milhares de representações das Assembléias das principais pro-
víncias e a Assembléia Geral se verá então na necessidade de 
conservar o Ato Adicional; eu, porém, trabalharei sempre para 
que as leis da Assembléia Geral sejam obedecidas nas provín-
cias, como ·emanadas do poder legítimo." 

12 de julho de 1~39, t. II, p. 175-180. 
N.&C. 

O Pe. Alencar volta sempre a defender sua posição precursora do nos-
so federalismo, enfrentando a Bernardo Pereira de Vasconcelos, paladino 
da tese da maior centralização do poder. É a ele que o Pe. Alencar se 
refere com ironia, lembrando-lhe que fora um dos defensores do pr6prio 
Ato Adicional, que agora pretende reformar: 

"Ganhou a gl6ria daquele triunfo a ponto de receber honras divinas, 
tirando-lhe as bestas da carruagem e sendo puxada por homens!!" 

"A diferença s6 está em uma coisa; nesse tempo obrou como general e 
eu e outros mais como seus soldados; hoje, porém, figura ele entre os 
soldados; naquele tempo, servimos n6s de degraus para esse general, hoje 
esse general serve de degraus para outros subirem." 
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DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 39/32 

Parece inútil qualquer discussão sobre o projeto, porque o Senado 
deseja aprová-lo e teme os argumentos que o possam fazer mudar de opi-
nião. Por isso, recusou que o projeto fosse enviado a uma Comissão, por-
que, como disse um senador: 

"Quem não soubesse lógica jurídica não compreenderia o pa-
recer da Comissão e não mudaria de opinião. Sr. presidente, tive 
pena nessa ocasião de que o autor da Constituição não exigisse 
como habilitação para senador o ter aprendido essa lógica jurídi-
ca, porque então eu não teria assento nesta Casa; mas como já 
sou senador, quis ter algumas idéias sobre essa lógica e quis 
mandar procurar por essas livrarias: certificaram-me, porém, 
que não encontraria semelhante ciência e assim me pareceu; 
porque sendo rapaz, aprendi a lógica e sendo ela a arte de 
pensar e não ocupando-se senão das operações do entendimento 
e não tendo outro objeto senão o raciocínio e suas diferentes 
formas, impossível era que tivesse nome de lógica a faculdade 
que tratasse de objeto diverso." 

Não vem ao caso levantar agora a questão da validade da reforma 
que resultou no Ato Adicional: 

·~sta reforma é tão nula em sua origem, como foi a Cons-
tituição. Esta foi oferecicla por um homem; mas como foi acei-
ta pela nação sem relutància alguma, está legitimada. O mes-
mo acontece às reformai;: se foram nulas em sua origem, pelo 
assentimento da nação estão legitimadas e é hoje tanto Cons-
tituição como a Constituição primitiva . " 

Opõe-se à tese dos que entendem dar uma interpretação restritiva ao 
art. 19 do Ato Adicional, sob o pretexto de se evitarem abusos das Assiem-
bléias provinciais. Examinou com atenção os fatos denunciados no Se-
nado, e neles não encontrou abuso nenhum de interpretação da lei: admi-
te que possam aparecer desordens nas legislações provinciais. 

"Mas, se isto é mau, reforme-se a lei e não é a interpreta-
ção que vai ser remédio a estes males. 

Quero ouvir o que se me responde e então talvez me possa 
explicar." 

13 de julho de 1839, t. H, p. 191-193. 
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N.&C. 

O Pe. Feij6 percebia que o Senado, sob a liderança de Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos, caminhava no sentido de restringir a autonomia re-
lativa que o Ato Adicional oferecera às províncias. Usa de todas as ar-
mas, inclusive da ironia, para defender a tese da descentralização e com-
bater a lei que, sob o pretexto de uma interpretação do Ato Adicional, 
procedia de fato a uma reforma da Constituição. 

39/33 DIOGO ANTÔNIO FEIJô 

Detém-se numa longa e minuciosa exegese do Ato Adicional, confron-
tando-o com a lei da reforma que o autorizava e com a Constituição, para 
demonstrar que: 

"O Ato Adicional foi todo ou quase todo arbitrário, fundado 
só no querer da Câmara dos Deputados." 

Nao pr...tende com isto que o Ato Adicional seja nulo. Ao contrário; 
legitimado pela nação, está hoje incorporado à Constituição e deve ser 
respeitado. 

Os que inl:entam agora reformá-lo, 

"falam sempre com medo de federação e até duvidam que 
ela se ache fundada na nossa Constituição. Observemos, senhores, 
só num Estado tirânico deixará de haver federação. A primeira 
que se nota é de cidadão a cidadão. Cada um em sua casa é 
soberano, independente de outro cidadão; pode em sua casa re-
gular o material e pessoal dela, pode usar de módicos artigos 
correcionais, pam conservá-lo em ordem; compete-lhe a polícia 
doméstica. A autoridade pública s6 intervém para regular a su-
cessão, a forma dos testamentos e cuidar da família quando aban-
donada, porque tais providências interessam à associação de que 
ele faz parte. Reunidos os cidadãos, formam um município e as 
leis da monarquia absoluta e a nossa Constituição reconhecem o 
poder municipal, quando diz que lhe compete o governo econô-
mico e municipal da cidade ou vila; a lei regulamentar desenvolve 
em que consiste este governo na administração dos bens do mu-
nicípio, na fatura dessas posturas, que tenha por fim manter a 
segurança, tranqüilidade, saúde e comodidade geral desses habi-
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tantes, conceder-lhes a ingerência no negócio em que eles têm um 
particular interesse." 

Aplica sua argumentação ao art. 1 Q da lei interpretativa, para concluir 
que ele não é necessário: 

"Porque nenhum mal evita, nem consta que mal algum hou-
vesse ainda, nem mesmo dúvida; pelo contrário, leva confusão e 
só pode produzir suspeitas e descontentamento. Apelo para os 
senhores versados em filosofia que digam se provei ou não isto." 

Refuta a seguir os argumentos aduzidos em defesa do artigo para 
ooncloo votando contra o mesmo. 

16 de julho de 1839, t. II, p. 230-235. 

N.&C. 

O artigo 1 Q da lei interpretativa referia~se ao § 49 do artigo 10 do 
Ato Adicional que conferia às Assembléias provinciais a competência de 
legislar "sobre a polícia e economia municipal, precedendo proposta das 
Câmal'as". Segundo o artigo lQ em debate, o termo "polícia compreende 
a Polícia Municipal e Adrninistrittiva somente e não a Polícia Judiciária". 
~ em torno desta questão que s·e trava o longo debate. 

39/34 DIOGO _,\NTôNIO FEIJó 

Volta a intervir na discussão, rejeitando a msmuação que fora 
feita a ele e aos de seu lado de que não queriam a lei interpretativa: 

"Nós a queremos, mas urna intel'pretação leal, franca e ver-
dadeira e que tenha uUlidade, esclarecendo as Assembléias pro-
vinciais, para que entendam como devem o Ato Adicional." 

Passa depois a responder aos argumentos aduz1dos em defesa do 
artigo 1 Q em discussão: 

"Um argumento que não se cessa de produzir é a necessidade 
de unidade da legislação e da justiça; mas, tantas vezes não se 
tem destruído esse argµrnento mostrando que sempre houve e há 
de haver diversidade de legislação em cada província e até em 
cada município? As justiças não estão divididas pela mesma 
Constituição, que dete:rmina que haja nas províncias Relações pa-
ra julgar em segunda e última instância? 
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O mesmo Poder Legislativo não está dividido em três cor-
porações, a saber: Assembléia Geral, Assembléias provinciais e 
Câmaras Municipais? E que mal resulta de tudo isto à União, ao 
interesse geral do Império? Nenhum." 

Explicita as idéias que expendera sobre o Supremo Tribunal de Jus-
tiça, o qual, na sua opinião, deveria ser o defensor dos direitos dos cida· 
dãos, mesmo quando fosse necessário, para isso, refonnar sentenças de 
tribunais inferiores. Infelizmente não é isso o que se observa: 

"Senhores, eis a causa por que às vezes tenho saudades do 
Governo absoluto: nesse tempo o cidadão oprimido tinha recurso 
ao monarca e este providenciava; mas hoje ele nada pode e o 
tribunal encarregado de castigar os prevaricadores deixa-os im-
punes. Parece que na mesma Turquia seria impossível que o sul-
tão dissesse ao vassalo oprimido: - 11: verdade, se vos fez uma 
injustiça, mas sofrei-a calado. - Senhores, não é por este modo 
que há de a nação amar as instituições. Quando adotamos esta 
forma de Governo, se nos promereu que ninguém, fosse qual 
fosse a sua graduação, ficaria impune se nos oprimisse; mas o 
que observamos nós? O que acabo de dizer. Verdade é que o 
defeito é dos executores e não da Constituição." 

Voltando à lei em discussão, insiste na interpretação ampla do artigo 
que atribui às províncias a competência para legislar em assunto de polí-
cia. Reporta-se a exemplos de sua província: 

"Na minha província, as bexigas fazem sempre estrago nr. 
população; convinha uma lei policial, a fim de que a viacina pro-
gredisse em toda ela. Os ciganos costumavam entrar ali por 11.rri.-
bação: furtos, contratos ilícitos, etc., tinham lugar; convinha que 
houvesse uma polícia pmvincial para acautelar os males que 
resultassem destes homens estacionarem-se indistintamente. Em 
algumas províncias, principalmente do norte, costumam denomi-
nar os portugueses ele marotos, marinheiros, etc. Em geral, tais 
nomes não são injuriosos; mas, pelas circunstâncias particulares, 
eles produzem desordens que convém evitar por uma lei policial 
e uma província já fez essa lei. Muitos outros casos vemos que 
ao legislador não lembra, mas que as circunstândas fazem apa-
recer e que cumpre remediar: e quer se privar as províncias de 
poder fazer?'' 
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Termina votando contra o artigo "por inútil e mal interpretado". 

18 de julho de 1839, t. II, p. 256-259. 

N.&:C. 

Oontinuava a discussão do artigo 19 da lei interpretativa. 

39/35 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Tem a impressão que o Senado está disposto a apmvar o projeto de 
lei inl:el1pretativa e rejeitar as emendas. Ouvira notícias qUJe denunciavam 
já ter o ex-ministro da Justiça enviado cópias da lei às províncias "para 
que fosse servindo de regra na sanção que tem de dar às leis provinciais". 
Apesar disto, julga-se no dever de retardar o mais possível a aprovação de 
um projeto que considera inconstitucional e lesivo aos direitos dos cida-
dãos. Volta assim sobre o assunto para esclarecer certos pontos de suas 
intervenções anteriores que foram mal entendidas. O Ato Adicional deve 
ser interpretado em referência às circunstâncias que levaram à sua pro-
mulgação: 

"Em 1834, quando s·e fez a reforma da Constituição, o que 
se teve em vista foi adiantar os poderes das províncias, não foi 
deixar as coisas no me.9Illo estado e menos para se tirar o que 
as províncias já gozavam, isto é, tratarem de seus negócios pe-
culiares, inclusive a polícia, por meio dos seus Conselhos Gerais, 
e como, estabe1ecendQ-se Corpos Legislativos nas províncias, há 
de fazer-se que estes Corpos tenham menos atribuições que ti-
nham as Câmaras Municipais e os Conselhos Gerais?" 

Refuta longamente as argüições levantadas contra sua última inter-
venção, quando observara que a maioria da Câmara dos Deputados que 
votara em favor do projeto não era representativa da opinião nacional. 

Causou escândalo sua referência ao federalismo; entendem a fe-
deração como 

"o adjunto de estados independentes ligados para a defesa 
·externa; e é porventura sempre exata esta definição? As f.e-
demções são todas de uma maneira? A federação da Alemanha 
é de um modo e a dos Estados Unidos, de outro; n6s, porém, 
não tratamos disso, não estamos constituindo governos; o que é 
cerito é que temos elementos federativos, logo que temos Corpos 
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Legislativos nas províncias. O nobre senador admite o elemento 
democrático e não o federativo, concede o mais e não o menos; 
o nobre senador parece pouco conseqüente neste argumento: veja 
as divisões que apareceram na América inglesa entre federalistas 
e democratas e não traga para cá essas idéias." 

Conclui: 
"Quando, pois, as Assembléias provinciais só cuidarem de 

imitar o que se faz nas outras províncias e não no que for de 
urgente necessidade nas suas respectivas, tudo irá mal [ ... ]" 

18 de julho de 1839, t. II, p. 259-264. 
N.&C. 

O Pe. Alencar, convencido da aprovação do projeto, parece empenhar-
sc numa tática obstrucionista. O ex-ministro da Justiça a que faz referên-
cia é Bernardo Pereira de Vasconcelos, que não protesta em aparte con-
tra a acusação que lhe era feita. 

39/36 JOSf; BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Volta a denunciar a manobra que se pretende valer da lei interpre-
tativa para fazer uma verdadeira reforma da Constituição: 

"Eu estou persuadido, Sr. pres1dente, que estes projetos em 
alguns dos seus artigos, contêm uma verdadeira reforma mal aco-
bertada com a capa de interpretação, e, por isso, tais artigos eu 
os suponho revolucionários, porque vão anular artigos do Ato 
Adicional por meio de uma lei ordinária e com desprezo da 
Constituição, que tem marcado os trâmites pelos quais deve pas-
sar qualquer reforma, quando isso se julgue conveniente ao bem 
do Estado. Julgo, portanto, que alguns dos artigos do projeto de 
que se trata anularam inegularmente a Constituição do Estado, 
da qual faz parte o Ato Adicional." 

Relembra afirmações proferidas em sessões anteriores, pelas quais 
se depreendia que vários senadores consideravam o Ato Adicional •mio, 
mas não podendo anulá-lo no todo, pretendiam, pela lei interpretativa, 
anulá-lo, cm parte. Tais expressões 

"mp têm feito recear que o que se pretende não é interpretar 
o Ato Adicional, mas anulá-lo com este pretexto de interpretação." 
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Insistem os defensores do projeto que a interpretlll;;üo do Ato l\di-
cional é reclamada por todas as províncias, com exceção da de Pernam-
buco. Faz uma longa análise das postmas de diversas províncias, para 
concluir que a generalização era infundada por c.'Ontrária à prática das 
províncias: 

"Desde tempos antiqüíssimos os brasileiros têm estado de 
posse de fazerem leis ou posturas municipais por meio de suas 
Câmaras e jamais do exercício desse direito tem provindo mal 
algum à sociedade." 

Levanta outra vez a questão da polícia judiciária e a prática adotada 
a respeito nas províncias e observa: 

"Senhores, nós teríamos preenchido melhor nossos deveres, 
se fôssemos examinar ~odas essas leis provinciais e fôssemos de-
clarando nulas as que têm exorbitado das atribuições que lhes 
deu o Ato Adicional; mas o contrário disto se tem feito: temos 
tacitamente consentido em tudo e depois que deixamos passar 
cinco anos, vamos agora, com a capa da interpretação, anular 
o Ato Adicional, senão em tudo ao menos em parte." 

Estende-se longamente na a.nálise dos inconvenientes da interpreta-
ção do Ato Adicional, para concluir que votará contra todo o projeto, 
julgando assim estar cumprindo um dever sagrado. 

18 de julho de 1839, t. II, p. 264-271. 
N.&C. 

A longa e repetitiva intervenção de Pe. Ferreira de Melo parece 
visar a obstmir o debate e ven,oer pelo cansaço. A discussão é adiada 
pela hora. 

39/37 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Informa ter sido o responsá,vel pelo requerimento solicitando que o 
assunto viesse ao Senado, para ser examinado por uma Comissão. Dá as 
ra7.ões de seu requerimento: 

"Não foi com o fim de examinar a constitucionalidade ou a 
legalidade das leis que eu fiz essa requisição, mas sim para que 
se decidisse se o Governo central podia mandar sustar a exe-
cução de leis provinciais já postas em execução, quando enten-
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desse que elas ofendiam os tratados ou eram anticonstitucionais 
ou ainda por qualquer outro motivo." 

Observa que pelo Ato Adicional 

"Se acham designados somente dois casos em que o presi-
dente de qualquer província pode suspender a execução das leis 
provinciais dando parte ao Governo central, a fim dele as man-
dar executar se o achar conveniente ou mandar que continue a 
suspensão até decisão da Assembléia Geral" [ ... ] 

Depois de discorrer longamente sobre a questão, conclui: 

'Tenho, pois, dado os motivos por que pedi que se exigis-
sem os avisos que suspenderam ess,as leis; nada tenho a dizer 
contra a resolução que derroga duas delas e por isso voto que 
passe à segunda discussão." 

19 de julho de 1839, t. II, p. 278-280. 

N.&C. 

Entrava em discussão a resolução seguinte: 
"Artigo lQ - Fica revogada a lei provincial do Maranhão, de 21 de 

maio de 1838, nQ 54, que, contra as leis da amortização, concedeu à con-
fi:raria da capela de Nossa Senhora dos Remédios reter bens de raiz que 
já possuía e adquirir outros até o valor ele um conto de réis. 

Artigo 2Q - Fica igualmente revogado o artigo 11 da lei provincial 
do Maranhão, de 27 de junho de 1838, n<? 80, que, alterando o principin 
de igualdade consagrado nos tratados existentes, isentou de direitos pro-
vinciais as lenhas e comestíveis para consumo das embarcações nacionais, 
bem como os g~neros carregados nelas para Portugal e Espanha, sendo 
os proprietários residentes na província". É esta resolução que o Pe. Alen-
car apóia e que de fato é aprovada para passar à segunda discussão 
(Anais, II, 283). 

39/38 DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

"A sorte do artigo está decretada; pouca penetração basta 
para prever qual o resultado da discussão; mas, permita o Sena-
do que eu imite as crianças que, quando muito desejam alguma 
coisa e se lhes nega, disparam em prantos e gritos. Sou homem 
do instinto, respeito as inspirações da natureza e por isso não 
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admirará que eu procure imitar a inocência. Não chorarei nem 
darei gritos, porque a minha idade não permite, mas continuarei 
a discutir, enquanto me lembrar um s6 argumento com que 
possa reforçar a minha opinião." 

Estende-se em longa exegese sobre a palavra "polícia", para con-
testar os argumentos apresentados em favor do artigo. Condui insistindo 
no seu voto contrário ao artigo. 

20 de julho de 1839, t. II, p. 294-297. 

N.&C. 

Continua a discussão do artigo 1Q da lei de interpretação do Ato 
Adicional. 

39/39 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Está reconhecida a tática: não se quer mais responder aos 
discursos do meu lado, apesar de haver-se combattdo o projeto 
~m argumentos de grande força e precisão verdadeiramente 
16gica, aos quais só se quer opor uma lógica bem est11anha, qual 
é a do silêncio. Esta nova tática parlamentar, desconhecida ou-
trora no Senado, foi decerto introduzida por alguém, não há 
muito tempo entrado na Casa; ela, porém, não é digna da serie-
dade do Senado, que sempre foi tão franco e fiel à sua missão e 
sempre discutiu as matérias com circunspeção e sisudez. Creio, 
pois, que esta nova tática fora importada da Câmara dos Depu-
ta.dos, na qual alguém quando era da oposição, para fazer que 
não passasse qualquer matéria que não queria, chamava os 
seus para fora da sala, il fim de não haver casa e não se poder 
votar." 

Desenvolve longa.mente esta idéia. Insiste em exigir informaç·ões que 
esclàreçam os motivos pelos quais se pretende coa.rctar as atibuições das 
províncias. Cita o caso do Ceará, onde a liberdade de ação do governo 
local fora benfazeja: 

"A Província do Ceará estava pobre e infestada de assassi-
nos, sofria um déficit para suas despesas e necessitava ser so-
corrida por Pernambuco com vinte e quatro contos de réis 
anualmente; todavia, nos anos 35, 36 e 37 o influxo benfazejo 
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da Assembléia provincial ligada com o presidente remediou 
esse triste estado da província. Reconhecendo-se a falta de po-
pulação, mandou-se vir a colonização, estabeleceu-se um banco 
que, ainda que pequeno, deu um grande impulso ao comé.-cio 
acanhado pela falta de meio circulante; legislou-se a bem da 
segurança pública, com bastante proveito; fizeram-se algumas 
pontes e estradas e a capital teve um chafariz. Em outro tem-
po, no Ceará não havia senão dois sobrados; nos três anos ditos 
fizeram-se alguns doze e a cidade cresceu talvez um terço em 
edifícios; o cofre geral chegou a ter em dinheiro cento e qua-
renta contos, com as letras duzentos e o cofre provincial mais 
pobre tinha contudo, de 37 para 38, um saldo de mais de cin-
qüenta contos; se tinham feito muitas obras públicas, os em-
pregados públicos eram pagos em dia e nada se devia. 

Apareceu a administração de 19 de setembro e com um 
rasgo de pena mudou tudo. Com a chegada do administrador 
que para lá mandou, os assassinos voltaram, e em lugar destes 
foram para as prisões cidadãos honrados que, por terem coope-
rado para a sua punição, mereceram o seu ódio." 

20 de julho de 1839, t. II, p. 299-304. 

N.&C. 

Continua a discussão do mesmo artigo. Bernardo Pereira de Vascon-
celos, provocado pelo 1'e. Alencar, se propõe a dar os esclarecimentos 
solicitados. O Pe. Alencar apresenta então requerimento solicitando adia-
mento da discussão por três dias, para dar tempo para se coletarem as 
informações. O requerimento entra em discussão. 

O Pe. Alencar volta a tomar a palavra para defendê-lo, apoiado com 
energia pelo Pe. Feijó, que investe contra Bernardo Pereira de Vasconcelos: 
"Ouvi do nobre senador (o Sr. Vasconcelos) um princípio imoral, que não 
posso deixar de combater. Disse ele ao nobre Sr. Alencar, que prometia 
dar a explicação pedida e até jurou de assim o fazer; entretanto, diz agora 
que dará a explicação por devoção e não por obrigação! O homem se 
obriga pela palavra e demais, tendo-se ajuntado o juramento, não deve 
sC'r perjuro. É obrigado a dar a explicação prometida, não lhe é livre mais 
recusar-se a ela''. O Pe. Alencar apresenta novo requerimento, ampliando 
o primeiro: "Pedindo-se, entretanto, informações ao Governo, se este pro-
jeto já foi remetido aos presidentes das províncias para ir servindo de r~gra 
na sanção das leis provinciais". 
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39/40 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE .MELO 

Entra no debate sobre requerimentos apresentados. Considera inde-
licada a explicação dada por um nobre senador que apoiava o adiamento 
da discussão, invocando a paralisia de que era vítima o ex-ministro. Apóia, 
entretanto, os dois requerimentos, porc1ue começa a perceber a razão jJela 
qual se pretende aprovar o projeto com todos os pontos e vírgulas: o fato 
de que na realidade o Governo já mandou rxrcutar secretamente pelas 
províncias o projeto como se já fosse lei aprovada. Discorre longamente 
sobre o tema. No final acontece um episódio acalorado: 

"Eu ainda hei de falar um pouco sobre este negócio; mas, 
como a hora está dada, pedirei a palavra para a sessão seguinte ... 

O Sr. Vasconcelos - Votns, votos. 
O Sr. Ferreira de Melo - Ouvi pedir votos (com veemência). 

Pois, quando um senador tem a palavra, pedem-se votos! Terá al-
guém autoriidade de fazer-me oalar? Tentar-se-á introduzir no 
Senado o sistema da rolha, que se impôs ilegalmente à Câmara 
temporária e que ela tem sofrido, iludida talvez pela inexperiên-
cia?! Ah! Senhores, entrl'l os anciões da Pátria não é possível que 
isto possa acontecer e rião vejo aqui ninguém que me possa pri-
var do exercício de um direito que a Constituição me tem outor-
gado." 

O Pe. Ferreira de Melo não se dá por satisfeito com as explicações 
de Vasconcelos, mas o presidente adia a discussão, por ser dada a hora. 

20 de julho de 1839, t. II, p. 308-312. 
N.&C. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos sofria de paralisia, aliás tabes 
dorsalis. O senador Costa Ferreira aludira ao fato, para dizer que a para-
lisia que afetava as pernas não afetava as faculdades mentais do nobre 
senador. Jl: esta referência que o Pe. Ferreira de Melo considera indelicada. 

DIOGO ANTôNIO FEIJÓ39/41 

Acha degradante a idéia de 0 Governo contar antecipadamente com :i 

;j?rovaçãó"'do projetá:' Nele. há artigos que não aprovaria. --··----~·-· 

"Mas se é verdade que o Governo contou com o voto do 
Senado em favor do projeto em discus:;ão, declaro francamente 
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que voto contra esse mesmo artigo. Outro tanto devia o Senado 
fazer, ao menos uma grande parte de seus membros, porque cu 
julgo ser contra a dignidade do Senado o saber-se que o Governo 
conta que este projeto passe na Casa tal e qual" [ ... ] 

"Um ministro apadrinhou-se com a opinião da Câmara dos 
Deputados em favor deste projeto, para dizer aos presidentes das 
províncias que ele é verdadeira interpretação do Ato Adicional 
e que o executassem. Se o ministro assim fez, se contou tanto com 
a bonomia do Senado, eu digo que é necessário adiar-se a questão 
até que apareçam esses documentos, que necessariamente muito 
devem influir nesta nossa deliberação, senão a respeito de todos 
os membros desta Casa ao menos a respeito de muitos." 

22 de julho de 1839, t. II, p. 325-326. 

K.&C. 

O marques de Paranaguá invectiva a posição assumida por Feijó, que 
volta a explicar-se: 

"Quando o Governo, com o voto do Senado, disser: - Faça-se isso, 
porque assim o quero, - então eu, para mostrar que não sigo os ditames 
do Governo, nem sou arrastado por sua vontade, votarei sempre contra." 

39/42 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende o adiamento da discussão, que ele mesmo requerera. Funda-
s" na necessidade de dar tempo ao Senado para ouvir a leitura do 
documento enviado pelo Governo às províncias, acompanhando o texto 
<lo projeto de lei em debate: 

"Se esse ofício aqui aparecesse havia de fazer muita impres-
são; o Senado havia de reconhecer quanto seria de sua dignidade 
dar uma nova forma a este projeto em melhor sentido e não passar 
como se pretende que passe até sem emenda alguma, como foi 
remetido às províncias." 

O projeto vai tirar às províncias direitos adquiridos e 
"nenhum poder ainda tratou de tirar direitos e ficou impune." 

22 de julho de 1839, t. II, p. 326-327. 
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N.&C. 

Continuava a discussão do requerimento do Pe. Alencar pedindo adia-
mento da discussão por três dias. O Pe. Alencar argumentava contra o 
senador Lopes Gama, que se sentiu ofendido, obrigando o sacerdote a 
tomar de novo a palavra para justificar-se (Anais, II, 328). Bernardo 
Pereira de Vasconcelos entra no debate e ataca o Pe. Alencar, que pede 
a palavra pela ordem, para revidar com veemência. O presidente do 
Senado intervém para exigir respeito ao regimento, que proíbe se "fale 
no nome individual". A discussão do requerimento é adiada pela hora. 

39/43 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Insiste na necessidade do adiamento para se obterem as informações 
do Governo: 

"Julgo, Sr. presidente, que estas informações são de suma 
necessidade, quando tratamos deste objeto porque, a existirem 
tais ordens ou avisos, então, como disse um nobre senador, 
demonstrado fica que o Governo, julgando-se investido da autori-
dade de suspender os ;itos legislativos provinciais, não precisa 
hoje desta chamada interpretação por isso que, quando lhe sejam 
enviadas oficialmente essas leis, há de examiná-las e, se ferem a 
Constituição, suspend~-las." 

Responde a Bernardo Pereir~ de Vasconcelos que tachara de revolu-
::ionários os que se opõem ao projeto. Volta a defender o adiamento. 
Insiste na tese de que a reforma qo Ato Adicional deve obedecer ao mesmo 
princípio que a reforma da Constituição. 

23 de julho de 1839, t. II, p. 342-34.5. 
N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo está usando evidentemente uma tática prote-
lat6ria. A discussão se arrasta, com a repetição insistente dos mesmos temas 
e argumentos. O Pe. Ferreira de Melo e o Pe. Alencar voltam a tomar a 
palavra para expor longamente as justificações do adiamento (Anais, 
II, 346-352). Bernardo Pereira de Vasconcelos volta a atacar o Pe. Alencar, 
que na sessão seguinte retoma a palavra para revidar aos ataques (Anais, 
II, 358-359). Afinal, na sessão pe 24 de julho, o requerimento do Pe. 
Alencar pedindo adiamento é posto a votos e rejeitado (Anais, II, 360). 
Recomeça assim a discussão do :utigo 19 do projeto de lei interpretativa. 
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DIOCO c\Vf(f\IO FEIJ()39/44 

Refuta a acusação dos que afirmaram ser 

"Revolucionárias as idéias dos fJUe sustentaram que as Assem-
bléias provinciais se tinham ultrapassado a Constituição, fora por 
necessidade a fim de providenciar o que a Asssembléia Geral 
devera fazer e não fez, e eu tamhi'.·m fui dessa opinião; quero 
explicar-me melhor." 

Dá suas explicações, atacando a política do Gabinete de 19 de setem-
bro, que pretendera justificar suas irregularidades afirmando que eram 
necessárias ao bem da nação. Censura o silêncio da maioria que não se 
digna de participar do debate: 

"Mas donde resulta o silencio? Ou do desprezo em que são 
tidos nossos argumentos ou da força reconhecida deles, que dificil-
mente podem ser refutados; mas se é a primeira razão, e11 
lembrarei o dito de um grande homem: - Tudo se perdoa facil-
mente, menos o desprezo. - Na verdade, custa a suportar a humi-
lhação de ser julgado preferir coisas pueris ou ridículas, para não 
merecer respostas; mas, se o silêncio nasce do reconhecimento da 
força dos argumentos então me satisfaço com não ter resposta." 

E conclui: 

"A nossa perda é irremediável, resignemo-nos com a nossa 
sorte; a Providência assim o quer; mas lembre-se que a maioria 
elo Senado é uma pequena fração da representação nacional, que 
o Brasil nos ouve, que nossos discursos são impressos, que ele 
pronunciará o seu juízo, e então se reconhecerá quem melhor 
representou o voto nacional. Esse dia não está longe: é a minh.1 
única consolação na derrota que temos de sofrer nesta luta, cm 
que entramos chamados pela honra e pelo dever. 

O Senado vote como quiser: a minha opinião está d~clarada." 

24 de julho de 1839, t. II, p. 361. 

N.&C. 

Continua a discussão do artigo 1Q da lei interpretativa do Ato Adicional. 
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J!J/45 JOSf~ MARTINIANO DE ALENCAR 

Formula a questão fundamental na discussão do artigo: 

"Qual é o pensamento deste 19 artigo? As Câmaras Municipais 
ficam com os mesmos poderes que tinham ou com mais ou menos 
alguma coisa?' ' 

24 de julho de 1839, t. II, p. 367. 

N.&C. 

Continua em discussão o mesmo artigo: o senador Lopes Gama 
re~;ponde à indagação do Pe. Alencar, que retoma logo a palavra: 

"Agradeço muito ao nobre senador pelos esclarecimentos que me deu. 
Não era preciso tanto: eu pedi só que exprimisse o pensamento do artigo, 
!sto é, se, dizendo-se, como se diz no artigo em discussão, que a palavra 
- municipal - abrange polícia e economia, ficavam as Câmaras com as 
mesmas atribuições que a Constituição garante, isto é, com o exercício 
d" suas funções municipais, formação de suas posturas policiais e aplicação 
ele suas rendas [ ... ] 

O S1'. Lopes Gama: - Ficam.  
O Sr. Alencar: - Então estou satisfeito".  

39/46 JOSJ!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a formular outra indagação sobre a matéria: 

"Agora ainda tinha qe pedir mais um esclarecimento, isto é, 
se a Assembléia provincial tem sobre a polícia os mesmos poderes 
que tinham os Conselhos Gerais. Muito desejava ouvir o nobre 
senador a este respeito." 

24 de julh<> de 1839, t. II, p. 367-368. 
N.&C. 

Lopes Gama toma a responder ao Pe. Alencar, que retoma a palavra: 

"Torno a agradecer ao nobre senador os esclarecimentos que me dá, 
eu estou de acordo com as suas idéias; persuado-me mesmo que pode haver 
muitos abusos, mas o que devo notar é que nós estamos interpretando a 
lei e não reformando, por isso não há remédio senão irmos devagar fazendo 
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as coisas; afinal, havemos de ir ter ao meio legítimo que t' propor a refornn 
do Ato Adicional e na outra legislatura reformar-se." 

Lopes Gama rebate a tese do Pe. Alencar. Este volta a intervir insis-
tindo em sua tese. A discussão é adiada pela hora. 

39/47 DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

Propõe-se a intervir pela última vez na discussão do artigo, refutando 
os argumentos propostos em sua defesa e restabelecendo o verdadeiro 
estado da questão. Desenvolve longa exegese do Ato Adicional, para 
demonstrar a inutilidade da lei que pretende interpretá-lo. O mal não 
reside na letra do texto. 

"Digamos a verdade. O que é mau, e para o futuro poderá 
produzir grandes males, é a péssima organização do Poder Legis-
lativo provincial. 

O que se deve esperar de uma Assembléia tão pouco nume-
rosa, havendo até de vinte membros, onde seis ou sete membro~ 
podem fazer leis sem haver outra Câmara nem voto que obste 
às precipitações? Se a Assembléia Geral, com duas Câmaras e 
veto, ainda assim faz leis que tão depressa convém reformar, como 
presentemente acontece com os códigos, o que não acontecerá 
pelas províncias? Mas seria eu a causa desse erro? Pelo contrário, 
talvez se deva a instâncias minhas o passar o artigo que autoriza 
a Assembléia Geral a criar duas Câmaras, quando assim lhe for 
requerido. 

Portanto, senhores, não se mostrando mas só dizendo-se os 
males que provêm de se dar ao artigo a verdadeira interpretação, • 
pelo cantrário tendo eu provado que essa é a verdadeira e legítima 
inteligência, fundada nas diferentes passagens da Constituição 
e na manifesta vontade do legislador, continuarei a chamar este 
artigo inútil, porque não se move dúvida alguma anticonstitu-
cional, porque tem por fim restringir ou limitar direitos claramente 
concedidos às Assembléias provinciais sem estarmos para isso 
autorizados; e anárquico, porque leva em si a origem da anarquia, 
procurando a resistência da parte deles, que infalivelmente haverá 
para sustentarem a mesma Constituição. Voto e votarei contra 
semelhante nrojeto." 

26 de julho de 1839, t. II, p. 371-.'374. 
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N.&C. 

Continuava a discussão do artigo l 9 da lei interpretativa do Ato 
Adicional. 

39/i8 JOS.11: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta requerimento, solicitando que o assunto seja submetido à 
Comissão d3 Constituição. Justifica seu requerimento, com a necessidade 
de se criar "precedentes que possam servir de regra para o futuro." 

27 de julho de 1839, t. II, p. 387. 

N. & C. 

Tratava-se apenas de uma resolução da Câmara concedendo naturali-
z:tção a João Diogo Sturz. O Pe. Ferreira de Melo, aliás, retira logo seu 
requerimento. 

James Sturz, judeu inglês natu~alizado brasileiro, traduziu o nome para 
Diogo Sturz. Foi um dos mais ativqs homens de empresa da época. Redigia 
a Statistical Review, muito citada nas publicações do tempo. Provocou 
muitas reações pela sua atitude desabrida em certas ocasiões. Como cônsul 
ào Brasil em Londres contrariou a ação do Dr. Blumenau, em sua campa-
nha pela emigração para o Brasil. (Revista do Brasil, outubro de 1939). 
Conseguiu em 1835 o privilégio qa navegação a vapor no Rio Doce por 
40 anos. Também foi um dos propugnadores da navegação do Amazonas. 
Por esses motivos sua naturalização foi objeto de muito debate ( 69 ). 

39/4!) JOSf! MARTINIANO DE ALENCAR 

Continua a responder aos ataques do senador que, em sessão anterior, 
se retirara da sala. 

Os que combatem o artigo em discussão não se fundam no motivo 
1p1e o "Rio de Janeiro queria centralizar o Brasil". O projeto aliás não fora 

(69) V. BRUNO DE ALMEIDA MAGALHAES. Vida. do Visconde de .Abaeté, 
s. Paulo, Brasiliana, 1939, p. 284. ROQUETI'E PINTO, artigo e documentação na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 80.. p. 703. 
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apresentado por senadores <lo Rio ele Janeiro. Combate o artigo que 
favorece a centralização, porque: 

"Quem quer a centralização, já eu o dissP, srw os que aspiram 
aos postos e à governança, porque querem ter bastante clientela e 
muitos pretendentes que deles dependam para conseguirem 
empregos." 

Afirmando que, com a lei interpretativa, se pretende evitar a anarquia 
e as desordens, o nobre senador fez uma grave acusação aos que combatem 
o projeto, como se estes quisessem patrocinar essas desordens. Retorque o 
argumento: 

"Nós poderíamos dizer que quem quer a anarquia e a 
desordem são aqueles que, com a capa da interpretação, querem 
estabelecer um sistema novo, que, por um lado, tira às Assem-
bléias provinciais o que realmente lhes concede o Ato Adicional 
e, por outro, tende a levar o Brasil ao Governo puramente 
federativo, como eu já mostrei; e é por isso que eu disse em outra 
ocasião que o nobre senador era muito federalista." 

Desenvolve longamente esse tema, apelando para o caso dos Estados 
Unidos. Repele a acusação de ter odiosidade à classe dos magistrados, como 
a mais interessada no projeto. Foi o ex-ministro da Justiça quem demons-
trou odiosidade contra os magistrados, muitos dos quais demitiu de cargos 
vitalícios. Cita vários exemplos e estende-se em longa crítica à atuação do 
nobre senador, na elaboração do próprio Ato Adicional: 

"O nobre senador nada me perdoa e tudo lhe serve, na falta 
de razões, para combater-me c até um murro que dei na mesa lhe 
serviu de argumento para exclamar: - Quebrou a mesa com 
seu punho forte e aterrou-me, etc. 

Ora, para não dar argumentos destes ao nobre senador, 
estou até resolvido a pedir a V. Ex'I- (dirigindo-se ao Sr. pre-
sidente) licença para falar em lugar que não tenha mesa, prin-
cipalmente em discussões calorosas, porque pode nelas esca-
pulir-me dar sobre ela algnm muno; por ora devo dizer ao 
nobre senador que a mesa está tal qual e não está quebrada 
(risadas). E se eu gostasse de lançar mão de argumentos tais, 
diria que o nobre senador quando lhe parece enche as boche-
chas, muda o som da voz, faz mil trejeitos com os braços e fala 
por ironia, gritando: - Querem isto, querem aquilo, etc.! -
E assim também quer aterrar aos seus adversários políticos." 
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Volta a afirmar as razões pelas quais impugna o artigo em discussão 
e a acusar de injusto o senador que o atacara. 

29 de julho de 1939, t. III, p. 7-11. 

N.&C. 

Arrastava-se a discussão do artigo l 9 da lei de interpretação do Ato 
Adicional. A discussão já descambara para o nível das acusações pessoais. 
O nobre senador visado pelo Pe. Alencar era Bernardo Pereira de Vas-
concelos. 

39/50 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Manifesta suas dúvidas em votar pela resolução, porque não lhe pa-
rece líquido e certo que as Assembléias provinciais não tenham compe-
tência para legislar sobre o assunto em questão. O Ato Adicional lhes 
conferia essa competência que elas muitas vezes utilizaram em objetos 
análogos ao que ora se discute: 

"Se pois elas têm praticado esses atos sem que se haja con-
testado a faculdade que neles exercitam, segue-se que elas po-
dem legislar sobre associações religiosas, que podem e devem 
aplicar os meios necessários para desempenhar o fim a que se 
destinam." 

30 de julho de 1839, t. III, p. 14-15. 

N.&C. 

Entrava em terceira discussão a resolução do Senado revogando leis 
provinciais do Maranhão que tinqam concedido "à confraria da Capela 
de Nossa Senhora dos Remédios reter os bens de raiz que possui e adqui-
rir novos e isentando dos direitos provinciais as lenhas e comestíveis para 
consumo das embarcações nacionais". 

O senador pelo Maranhão, Patrício José de Almeida e Silva, pro-
cura justificar a resolução no seu artigo 19 que derrogava a lei provin-
cial em favor da Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Pretende assim 
dissipar as dúvidas do Pe. Ferreira de Melo, o qual, porém, não conven-
cido pelos argumentos do colega, volta a insistir na defesa da lei provin-
cial e apresenta emenda suprimindo o artigo 1 Q da resolução do Senado 
(Anais, III, 17). O assunto desperta longos debates que trazem novos 
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esclarecimentos. Em yista deles, o Pe. Ferreira de Melo retira sua emenda 
(Anais, III, 23). A resolução é aprovada após novas e prolongadas dis-
cussões (Anais, III, 32). 

Valendo-se da atribuição de legislar sobre conventos e ordens reli-
giosas, algumas Assembléias provinciais haviam concedido licença para 
admissão de noviços. Por esse motivo alguns deles não estavam total-
mente extintos no final do regime. 

39/51 JOSÉ BENTO LEITE FEHREIRA DE MELO 

Discorda do requerimento, por julgá-lo inútil. O artigo é bastante 
claro e as discussões não se referem ao aspecto redacional, mas ao con-
teúdo do artigo, que os seus defensores não aceitam seja contestado. 
Apresenta então requerimento enviando o artigo a uma Comissão Especial. 

31 de julho de 1839, t. III, p. 33-35. 
N.&C. 

Voltava à discussão o artigo 19 da lei interpretativa. O senador An-
tônio Pedro da Costa Ferreira, barão de Pindaré, apresentara requeri-
mento enviando o artigo à Comissão de Redação. É contra esse requeri-
mento que o Pe. Ferreira de Melo se insurge, apresentando requerimento 
aditivo. O Pe. Alencar apóia o aditamento, mas este cai com a não apro-
vação do requerimento de Costa Ferreira (Anais, III, 35). 

39/52 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Vota em favor do requerimento. Acha razoável que se peçam es-
clarecimentos ao Governo sobre as dúvidas suscitadas pelo artigo do 
Ato Adicional que se pretende reformar. Aconselha prudência na dis-
cussão de assunto tão grave e censura os senadores novos pela impa-
ciencia que demonstram em aprovar logo o artigo: 

"Vejo que os senadores que se mostram mais aflitos, mais 
comtrangidos nesta discussão, que até não nos querem ouvir, 
são os senadores novos; está me parecendo que eles ainda não 
estão traquejados no sistema parlamentar do Senado. Eu vejo 
que os senadores velhos (honra lhes seja feita) estão sentados 
nos seus bancos, atentos aos oradores que falam, sempre com 
semblantes de quererem ouvir as razões de um e outro lado, 
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porém, outro taulo 11üo aco11tccc com os senadores novos; estes 
apresentam aqui <luas razõezinhas, agoniam-se com as respostas 
e depois ausentam-se da sala. Isto não pode ser." 

31 de julho de 1839, t. III, p. 45-46. 
N.&C. 

Estava em discussão um requerimento do senador Vergueiro pedin-
do "informações ao Governo sobre as dúvidas que têm ocorrido sobre a 
inteligência do § 49 do artigo 10 do Ato Adicional, natureza das dúvidas 
e inconvenientes que delas têm resultado." 

A discussão do requerimento desvia o debate para uma longa di-
gressão sobre a necessidade de tais informaç-ões. A discussão é adiada 
pela hora. 

39/53 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apóia o mesmo requerimento, desenvolvendo as idéias expostas pelo 
Pe. Alencar. A seguir, lastima o fato de que agora as discussões no Se-
nado tenham perdido a dignidade e descaiam por vezes em violentos 
ataques pessoais. Volta ao assunto, repetindo ponderações já feitas contra 
o artigo 19 da lei interpretativa e termina perorando: 

"Senhores, tratemos do que necessita o país e não vamos 
reformar a Constituição durante a menoridade do monarca; es-
peraremos esses poucos anos que restam e que oxalá eu pudes-
se reduzir a instantes, porque estou persuadido que a sorte do 
Brasil será muito melhorada; ele, com os direitos que tem, ga-
rantidos pela Constituição e com o prestígio de um imperante 
descendente de uma longa série de reis e imperadores, não de-
ve ter mesquinhas paixões nem indignas pretensões; olhará sin-
ceramente para o hem dos seus súditos e nos livrará dos agi-
tadores que só cuidam em miseráveis especulações, acobertados 
com a capa de patriotas, zelosos defensores do Altar e do Tro-
no, quando não são mais do que pérfidos hipócritas. Deus faça 
passar em breve esse tempo de menoridade que resta e traga 
esse dia venturoso que e4, para meu consolo, ainda espero ben-
dizer, vendo assumir as rédeas do Governo o nosso adorado 
monarca brasileiro, o jovem imperador, o Senhor D. Pedro II". 

1 de agosto de 1839, t. III, p. 47-51. 
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N.&C. 

Continuava a discussão do requerimento do senador Vergueiro. O se-
nador Holanda Cavalcanti sentira-se ofendido com as referências do Pe. 
Ferreira de Melo que aludira ao fato de, por vezes, os senadores se 
provocarem a desafios e duelos. O mesmo padre retoma a palavra para 
explicar-se: "Eu, no meu discurso, disse que o incidente me parecia 
uma cspc',cie de duelo e que cu desaprovo esse meio e muito mais depois 
que aprendi Teologia :Moral t' até porque vejo reprovado tal meio em 
outros países onde os desafios eram permitidos; nos Estados Unidos da 
América acaba de passar um bill proibindo tal ato, sob pena de morte; 
e por todas estas razões me julguei obrigado a manifestar minha desa-
provação a tal respeito. 

Mas bom foi que eu nisto tocasse para que os nobres senadores se 
explicassem e não pudesse alguém supor <JUe, com efeito, tal coisa ti-
vesse lugar, corno a mim me pareceu; não tive, porém, em vista ofender 
a nenhum dos nobres senadores, a <1uem aliás respeito". 

O Pe. Ferreira de Melo de fato assistiria à declaração antecipada 
<la maioridade de D. Pedro II, cm 1840. Morreria assassinado em 1844. 
O requerimento do senador Vcrgueiro foi rejeitado (Anais, III, 56). Re-
começa a discussão do artigo l'·' ela lei interpretativa, voltando o Pe. Fer-
reira de Melo a impugná-lo. 

"Melhor era que n6s tratússemos de coisas mais reclamadas pelo país 
e não de uma reforma ilegal com o nome de interpretação; o que no 
meu modo de pensar é sermos pouco leais para com nossos constituintes 
e pretender iludir a nação". A discussão é mais uma vez adiada pela hora. 

39/!54 JOSÉ ~1AH.Tl'.'\IANO DE ALENCAR 

AprC'scnta uma emenda: 

"No fim do 19 artigo acrescentem-se as palavras seguintes: 
- que for estabelecida em leis gerais." 

J11stifica sua emenda: 
"Estou persuadido da necessidade de que ora em diante, 

f!uando se reformarem os códigos e estabelecerem leis policiais, 
se faça isto de maneira que se não ofendam as atribuições poli-
ciais judiciíirias que têm as Assembléias provinciais e as Câ-
maras Municipais." 

2 de agosto de 1839, t. III, p. 59-60. 
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N. & C. 

Após o longo debate que ocupa quase um volume inteiro dos Anais 
do Senado, o artigo 19 da lei interpretativa do Ato Adicional é aprovado, 
rejeitadas todas as emendas (Anais, III, 62). 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR39/55 

Apresenta requerimento: 

"Requeiro que o artigo 29 do projeto da Câmara dos Depu-
tados e o primeiro do projeto da Casa sejam remetidos a uma 
Comissão para, combinando-os, <lar-lhes uma nova redação." 

Explicita as razões elo seu requerimento: 

"Porque o artigo elo projeto ela Câmara dos Deputados não 
quer que as Assembléias provinciais de forma alguma possam 
estabelecer atribuições para empregados provinciais, quando es-
tes tenham sido criados' por leis gerais e para objetos gerais. 
O artigo do projeto da Qasa, porém, não é tão restritivo, conce-
de que as Assembléias provinciais assinem a estes empregados 
quaisquer atribuições que sejam necessárias para execuç:ão das 
suas leis''. 

Entende ser muito necessário fixar bem esta idéia. 

"O sistema que está estabelecido é s6 federativo no Poder 
Legislativo; e os outros dois Poderes, Executivo e Judiciário, 
são unitários e por conseqüência é indispensável que estes em-
pregados sirvam promíscuamente (sic.) para exercerem funções 
provinciais." 

Diz que o projeto da Casa vai conforme com esse sistema e que o da 
Câmara dos Deputados não consente isto de forma alguma. Deseja, pois, 
que se diga como é que se hão de executar as leis provinciais, mormente 
sobre negócio judiciário. 

Defende sua tese com o exemplo dos Estados Unidos. 

2 de agosto de 1839, t. III, p. 62-6:3. 
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N.&C. 

O requerimento é apoiado e entra em discussão, que é adiada, para 
os trabalhos previstos na ordem do dia, com protestos de Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos. O art. 2? da lei interpretativa alterava o § 7? do 
artigo 10 do Ato Adicional. O projeto vindo da Câmara, contrariamente 
ao projeto do Senado, autorizava as Assembléias provinciais a legfalar 
sobre a criação e snpressão dt> empregos provinciais e municipais (Anais, 
II, 99). 

39/.56 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Ap6ia o requerimento em discussão e estranha que se tenha feito 
ao me~mo tanta oposição. 

Esta oposição alegava a necessidade de conservar "os laços 
de união que ligam o Império." 

''Ora, eu suponho que todos os brasileiros de boa fé, sin-
ceros amigos do seu país, desejam conservar os laços de união; 
se é este o meu modo de pensar a respeito de todos os brasi-
leiros, com muito mais razão devo fazer o mesmo juízo de cada 
um dos membros desta Casa; mas há diversos modos de enca-
rar a conservação desses laços. Uns julgam que, pretendendo-
se estreitar muito as atribuições <las Assembléias provinciafa con-
feridas pelo Ato Adicional, não se põem em perigo os laços da 
união. Outros julgam qne só conservando-se às Assembléias pro-
vinciais as atribuições (1ue já eram conferidas às províncias, por 
meio dos Conselhos Gerais, ciue foram aumentadas pelo Ato 
Adicional é que se pode manter a união das províncias: esta 
diversidade, porém, de pensar, julgo que em todos é muito de 
boa fé." 

Não v& por que assim os dois textos não devam ir a uma Comissão 
para serem harmonizados. 

Quando chegam notícias de alteração <la ordem pública em várias 
províncias, não parece ser o momento oportuno para se tratar com pre-
cipitação assunto tão grave. 

"Do procedimento contrário é que resultarão os graves ma-
les que se me antolham: desse procedimento poder-se-á dizer 
que n6s não temos, como é elo nosso dever, respeito à Consti-
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tuiçi"to do Estado, <jUC nós desprezamos as formulas garantido-
ras, isto é, aquelas que querem que nós marchemos com circuns-
pecção e vagar em todos os negócios. Eu não vejo qual seja o 
motivo para se dar preferência ao artigo do projeto que veio da 
outra Câmara, excluindo-se c desprezando-se o da Casa. Pare-
ce-me que este procedimento nfto é muito consentâneo com a 
dignidade do Senado. Examine-se, pois, na Comissão a matéria 
de um e outro artigo, tendo-se em vista a Constituição e espere-
mos por esse trabalho, que nos pode ser muito útil." 

Conclui votando pelo requerimento. 

3 de agosto de 1839, t. III, p. 71-73. 
N.&C. 

Em discussão o requerimento do Pe. Alencar apresentado na sessão 
anterior. 

39/57 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não pode compreender que se minimizem as diferenças entre os 
dois textos, para combater o rcq11erimento. Mostra a diferença: 

"O artigo 29 do projeto da Câmara dos Deputados só re-
conhece. nas Assembléias provinciais a faculdade de criar e su-
primir empregos municjpais e provinciais (!e). Demonstrado 
fica que esse artigo é muito restrito, porque confere unicamen-
te às Assembléias provinciais o poder de criar ou suprimir tais 
empregos e da letra do artigo não se pode concluir que elas 
tenham também o poder de conferir a estes mesmos empregados 
algumas atribuições <Jtie sejam úteis às suas localidades. 

Pelo contrário, o artigo do projeto do Senado exprime-se 
assim: - A faculdade de legislar sobre a cria~·ão e supressão 
dos empregos municipais e provinciais. 

O artigo apresentado pelo Senado é !Jl'111 mais amplo. Julgo 
assim oportuno c1ue seja objeto das ponderações de uma Comis-
são, para preservar essa maior latitude." 

Critica a pressa com que se deseja aprovar o projeto e a maneira 
pela qual se pretende fazi\-lo. A própria Constituição prevê como refor-
máveis por lei ordinúria os artigos jnlgaclos niio constitucionais. Tendo 
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sido o Alo Atlicional incorporado à Co!lstituição, não V<~ por que não 
se aplica à sua reforma o mesmo princípio. 

3 de agosto de 1839, t. III, p. 77-79. 

N.&C. 

Continuava em discussão o requerimento do Pe. Alencar sobre o 
artigo 2'.l da lei interpretativa. O requerimento era impugnado pelo se-
nador Caetano Maria Lopes Gama, futuro visconde de Maranguape. É 
contra ele que o Pe. Ferreira de Melo dirige sua argumentação. A dis-
cussão do requerimento é adiada pela hora. 

39/58 JOSÉ BENTO LEITE FERHEIRA DE MELO 

Vota pelo requerimento: 

"Que pede informações ao Governo a respeito das desor-
dens que têm lugar na Província do Maranhão, para que com 
tais informações mais acertadamente possamos prosseguir na dis-
cussão da resolução que revoga a lei da Assembléia daquela pro-
víncia que criou prefoitos, subp'refeitos e agentes de polícia." 

Discorda daqueles que atribuem as desordens no Maranhão às lutas 
partidárias. Tal juízo é mal fundamentado: 

"Porque ainda não apareceram desordens algumas ocasio-
nadas pelos dcbatc"S parlamentares provinciais, isto é, pelos par-
tidos que se apresentam combatendo tais e tais projetos; ao 
menos, penso que se não apresentará um único fato que justi-
fique esta proposição. Bem ao contrário, Sr. presidente, eu julgo 
que é quase sempre o Governo e seus delegados que são causa 
dos males que estão dilacerando uma parte da Província do Ma-
ranhão; são as inconsiderações ou imprudentes ou injustas esco-
lhas dos agentes do Governo para seus delegados e destes para 
os seus subalternos, que têm feito rebentar as desordens em 
diferentes pontos do Império." 

Insiste nesta tese, concluindo: 

"Não sei que mau fado é o nosso a este respeito, porque se 
não pode duvidar que os negócios públicos caminham da mes-

341 



ma maneira e assÍl11 caminharão até que a Providência se lem-
bre do Brasil, porque conquanto eu confie nas luzes e honradez 
do atual Gabinete, parece que uma coisa oculta, que não posso 
por ora compreender, faz que tudo continue mal como estava, 
e que se não atendam às verdadeiras necessidades do país, que 
me parecem muito desprezadas, senão absolutamente esque-
cidas." 

6 de agosto de 1839, t. III, p. 86-87. 
N. & C. 

Entrava na ordem do dia a resolução (jUe anulava a lei n? 79 da 
Província do Maranhão, de 1838, que criava prefeitos, subprefeitos e 
agentes de polícia. A discussão é adiada a pedido do marquês de Barba-
cena, Caldeira Brant, até que se possa ouvir a respeito o ministro do 
Império. 

39/59 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAH 

Defende seu requerimento, enfatizando a diferença dos dois pro-
jetos: 

"A vista disto, Sr. nresidente, o que é que se pode dizer 
para que estes dois artigos não vão à Comissão? Eu creio que 
é muito conveniente que a Comissão, meditando sobre eles, pro-
cure um meio-termo donde tire uma idéia mais consentânea 
com o objeto c que não vá despojar as Assembléias provinciais 
de todas as suas atribuiçpes, porque, se eles não podem legislar 
sobre a criação e supressão de empregos provinciais não podem 
fazer nada, todas as mais atribuições são nulas, assim como se-
riam nulas a~ da Assembléia Geral, que estão marcadas na 
Constituição se ela não pudesse criar e suprimir empregos pú-
blicos e para o desempenho dessas atribuições estabelecer orde-
nados. Se se tirar, pois, esta atribuição às Assembléias provin-
ciais, anula-se a ação dessas Assembléias, porque as outras atri-
buições não podem ser ·~esempenhadas sem agentes que as le-
vem a efeito." 

Ataca a tese dos que pretenqem reformar o Ato Adicional: 

"O Ato Adicional m;arca com clareza as atribuições das As-
sembléias provinciais, faz a divisão dos Poderes gerais e dos Po-
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deres prnvinrnus: os gerais, para as atribuiç·ões da Assembléia 
Geral e os provinciais para as atribuições das Assembléias provin-
c.:íais; mas os nobres senadores querem nesta parte que pertença 
à Assembléia Geral fazer nma nova divisão, dei.xando tudo para 
ela e nada às Assembléias provinciais; é o direito do mais forte 
e com este direito se pode tirar às províncias, dizendo-se-lhes: -
O Ato Adicional vos concedeu estas faculdades, porém isto não 
pode ser; vão de enc:ontro aos Códigos, têm muitos inconvenien-
tes, não fica uma unidade judiciária e portanto revertem à Assem-
bléia Geral, ainda que o Ato Adicional vo-las tenha dado!! 

Eis o direito do mais forte, porém, não julgo que ele seja 
digno do Senado e por isso me oporei sempre a ele." 

6 de agosto de 1839, t. III, p. 91-94. 

N. & C. 

Em discussão o requerimento do próprio Pe. Alencar enviando a 
uma Comissão os dois textos, um da Câmara outro do Senado, do arti-
go 29 da lei interpretativa do Ato Adicional. Depois de certo tumulto 
que leva o Pe. Alencar a intervir mais uma vez defendendo a diferença 
dos dois textos, a discussão é adiada pela hora. 

:]U/60 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Propõe-se referir-se primeiramente aos incidentes ocorridos na sessão 
anterior, para depois entrar na matéria em discussão. 

Fora acusado de ter sido convencido de erro em matéria canônica, 
a propúsito da discussão do Voto de Graças na parte referente à nomeação 
do bispo do Rio de Janeiro: 

"Nessa sessão argüi e censurei a esse ilustre senador ex-mi-
uistro, por haver aceitado a renúncia elo bispo eleito desta provín-
cia, renúncia que havia todas as aparências dele mesmo haver 
solicitado e pela qual aceitação comprometeu a honra nacional, 
a dignidade do Governo e prerrogativa ela Coroa, deixando de 
aproveitar tão oportuna ocasião de firmar um princípio contestado 
pela Cúria romana. Disse eu então que, pela nomeação de dois 
bispos irregulares, isto é, que os cânones rejeitam, nos envolvera 
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em mais sérios compromclimculos, dando lugar a r1uc H.oma, usan-
do do seu direito, recusasse com justiça as bulas, principalmente 
a um dos eleitos que não tinham causa justa para obter dispensa 
legítima, a qual era saber suficiente e virtudes tais que indenizas-
sem a falta de formatura. Nessa mesma ocasião disse eu que o 
bispo eleito do Rio, apesar de também irregular, poderia alcançar 
dispensa, por ser mestre público de uma das Ciências eclesiásti-
cas e passar por sacerdote virtuoso; mas o que respondeu a isto 
esse ilustre senador? Creio que nada que levemente refutasse tão 
sólidos argumentos." 

O mesmo ex-ministro valeu-se de um princ1p10, que o orador con-
sidera subversivo: pedir ao ministro da Guerra para influir sobre o Senado 
no 5entido de levá-lo a alterar o regimento da Casa: 

"Verdade é que este conselho do ilustre senador vai de acordo 
com o que ele praticou na Câmara elos Deputados, com a intro-
dução do célebre sistema das rolhas. - Ainda não apareceu ao 
Senado que, se tal passasse nesta Casa, desde esse dia dava eu 
por finda a minha missãq. Quando a Província do Rio de Janeiro 
me elegeu seu senador, não foi para ser eu privado de advogar a 
causa pública, quando julgasse assim convir. Senhores ministros, 
o Ministério restrinja-se à acusação da Constituição e das leis, 
deixe-nos em liberdade; não queira confundir os Poderes, na 
separação dos quais está a essência ele um governo livre, segundo 
os publicistas. Não queira prostituir a Assembléia Geral, cujo 
critério acha-se bem aba,,Iado. Note-se que, se é livre ao Minis-
tério influir nas Câmaras para obter estas medidas, também será 
conveniente influir nos juízes para obter uma sentença favorável 
aos seus desejos; e que males se não seguem de semelhante 
doutrina? Senhores, eu mesmo, que me tenho por algum tanto 
forte, que não tenho filhos nem parentes, confesso que, se o mi-
nistro me pedisse o voto, talvez eu o desse ou me retirava da 
sala para não votar contra: e o que acontecerá a outros que têm 
filhos, parentes e amigos na dependência dos ministros?" 

Passando depois à emenda em discussão, votará contra ela por julgá-
la "desnecessária e vergonhosa". 

"Senhores, não pens1~i que o projeto da lei da fixação de for-
ças tivesse relação com os sentimentos da minha alma; mas ele 
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veio despertar a rnPmona dl'SSL' tc111po cm que nasci e recebi a 
minha cducaçüo. Sim, nesse tempo, podia Süo Paulo, sem dinheiro 
e sem povoação, conservar na capital um regimento de infantaria 
de mil soldados, uma legião de perto de dois mil de infantaria, 
artilharia e cavalaria e em estado completo, entretanto, que 11a 
atual forma de governo, não será possível recrutar-se ali mil ho-
mens"! 

Na sua opinião, a emenda é necessária e conforme ,\ Constituição: 

"Seria para o Governo obrigar a todo cidadão a pegar em 
armas na província onde rebentasse a rebelião ou sclliç·ão e 
dar-se-lhe o arbítrio de recrutar nas outras para coadjuvar a essa 
onde a rebelião, com a única cxccçüo daqueles que grande falta 
fizessem às suas casas ou ao serviço público. Confesso que o Go-
verno poderia abusar; mas nüo abusa ele ainda com as leis mais 
explícitas? Não temam os ministros responsabilidades; fac;am o 
que quiserem, que não hú exemplo entre nós de ter sido algum 
ministro punido pelas muitas prevaricações de que são argilidos. 

A Constituição diz <[UC todo o cidadão é obrigado a pegar 
cm armas para defender a integridade elo Império e de seus ini-
migos internos e externos. Se queremos deveras acabar com as re-
heliões e sedições, arme-se a nação, dêem-se ao Governo os meios 
necessários para isso; deixemo-11os de remendos, tem sido a nossa 
desgraça criar autoridades com obrigações, mas sem meios de as 
poder cumprir. Será uma vergonha para o Brasil que, constando 
de mais de três milhões de pessoas livres, não possa armar cin-
qüenta mil para abafar inimigos internos e r1ue para acabar com 
dissensões intestinas tenha necessidade de recorrer ao estrangeiro: 
se assim é preciso, não somos nação." 

8 <lc agosto de 1839, t. III, p. 120-122. 

N. & C. 

Estava em discussão a fixação elas forças de terra. O ministro da 
Guerra, João Vieira de Carvalho, conde de Lajes, propusera uma emenda 
r('lativa ao engajamento de estrangeiros. É contra essa emenda que investe 
o Pc. Feijó, com sua habitual rudeza, lembrado de seus tempos de Rc-
gencia que abandonara queixando-se que a Assembléia negava-lhe os 
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meios de enfrentar a situa<Jto. Os incidentes aos fluais o Pe. Feijó se 
refere, ocorridos na sessão anterior, tinham como autor Bernardo Pereira 
de Vasconcelos (ver a respeito 39/6 e 39/7). A emenda do conde de 
Lajes é aprovada na sessão de 12 de agosto (Anais, III, 166). 

A Regência indicara para bispo de Mariana D. Carlos Pereira Freire 
de Monra, confirmado pelo Papa Gregório XVI, em 1840, mas falecido 
antes da sagração cm 1841, como se disse acima (7°). 

Contra D. João da Purificação Marques Perdigão, apresentado por 
D. Pedro I em 1829 e confirmado pelo Papa Gregório XVI em 1831, 
tinha Feijó forte ojeriza. Recusou-se a assinar exequatur das bulas como 
ministro da Justiça que só foi concedido pelo marquês do Paraná, seu 
sucessor, em 29 de outubro de lij33. 

39/61 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Reconhecendo que o assunto em discussão era alheio à sua condição 
eclesiástica e próprio dos senadores oficiais-generais, permite-se entrar 
na matéria. para fazer algumas in~agações ao ministro da Guerra. 

"A primeira refere-se à situação da Província de Santa Ca-
tarina e a segunda à premiação de oficiais do exército que pres-
taram serviços relevantes." 

8 qc agosto de 1839, t. III, p. 128-129. 

N. & C. 

O ministro da Guerra responde imediatamente às indagações. Em 
Santa Catarina, a Vila de Laguml achava-se ameaçada pelos rebeldes 
do Rio Grande do Sul. Informa, porém, da nomeação do general An-
dréia - Francisco José de Sousa Soares de Andréia, barão de Caçapa-
va - para assumir o comando das operações. Quanto à segunda inda-
gação esclarece que o Governo não é contrário a essas premiações. Já 
concedeu várias, e se existem ainqa alguns insatisfeitos o fato explica-se 
porque o Governo é obrigado a basear suas concessões em provas do-
cumentais, muitas vezes ainda não apresentadas. As explica<;ões do mi-
uistro provocam nova intervenção do Pe. Ferreira de Melo. 

(70) V. D. MANUEL DE ALVARENGA, o episcopado brasileiro, s. Paulo, 
1915, p. 65. 



39/62 JOSÉ BENTO LEITE FERHETRA DE :\rELO 

Depois ele agradecer as informações prestadas, censura a knt1dão 
elo Governo em tomar medidas eficazes para debelar a situa~·<lo cm 
Santa Catarina. 

"O Governo, perdoe-me o nobre ministro, parece que qner 
primeiro ver o Império on as províncias em conflagrac;ão c o 
sangue de seus habitantes derramado, para então atender às re-
clamações dos sinceros amantes da ordem elo país e daqueles que 
não com declarações, mas com fatos, mostram que alguns a~entes 
do Governo tratam mais de seus interesses particulares, de suas 
mesquinhas pretensões e de miseráveis vinganças de partido, riue 
do desempenho de seus deveres, Cflte consistem na sustentação 
da causa pública, em obsc>rvar e descnvolver a necessária cner.P-;ia 
para debelar os anarquistas." 

Critica com veemência o comportamento do comamla11tc da Vila 
ele Laguna e seus desmandos: 

"Ouvi dizer que uns meninos, quc parece eram filhos desse 
oficial, que apenas serviam para brincarem na sala do presidente, 
a fim de diverti-lo, já se achavam vc>ncendo soldo e etapa; e é 
com tais soldos que se hão de bater os rebeldes? ~ assim filie 
havemos de conseguir a pacificaçiio das províncias e ordem no 
Império? Creio que não: eu faço justiça aos sentimentos do nobre 
ministro da Guerra; mas ele recebeu uma triste herança ele sem 
antecessores e estes são os efeitos desse desgraçado legado que 
lhe foi deixado em partilha" [ ... ] 

"Lembre-se o Governo que parte de uma província marítima 
{Santa Catarina) acaba de ser cobardemente entregue aos rebel-
des, produzindo assim o desfalecimento no coração dos brasilei-
ros, sinceros amantes da paz e da legalidade. Cuide, pois. S. Ex\I 
de não se fazer co-réu dessa política mal combinada e pior sus-
tentada." 

Alonga-se na referência a vanos exemplos de injustiça na aplicação 
da ld de remuneração de serviços relevantes: 

"Não me atrevo a oferecer a revogação da lei que coucedeu 
o arbítrio para remunerar os serviços relevantes, porque creio 
que o não hei de conseguir; se tivesse essa esperança, empregaria 
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todas as minhas fon;as para que o nobre ministro nfto tivesse 
essa autorização fatal. :'.\Ias, se essa lei ficar vigente, rogo ao nobre 
ministro que tome em consideração os serviços relevantes pres-
tados por oficiais do nosso exército, na Província de Minas Ge-
rais, por ocasião da sediçfio de 22 de março de 1838." 

Tece comentários acerbos às intervenções de ex-ministro ela Justiça 
e iis intervenções feitas na sessão anterior. 

8 ele agosto de 1839, t. 111, p. 130-136. 
N.&C. 

Continuava a discussão da lei ele fixação das forças de terra. 
A Província ele Santa Catarina, vizinha da República Rio-Gramlcnse, 

em guerra civil com o Império, estava contaminada com os ideais revo-
lucionários. Em 1838, Bento Gonçalves instala a capital em Piratini e 
se vê forçado a planejar a conquista de Santa Catarina, porque não 
dispunha d0 portos. (O Governo dominava o mar). Em princípios de 
1839 Garibalcli transporta por terra, puxados por juntas de bois, dois 
lanchões, desembarca no oceano 'e toma Laguna, em Santa Catarina, 
onde proclama a República Julinna. Foi o momento mais crítico ela 
reação governamental. 

Não consta nenhuma insurreição em Minas cm 1838. Houve uma 
cm 1833 (contra o presidente) e outra em 1842 (combate cm Santa 
Luzia). 

39/63 JOSÉ MARTINIANO DE ALE:\CAR 

Repele os ataques que lhe tinham sido feitos acusando-o, entre outras 
coisas, de ter uma idéia e de querer que com ela se governe o mundo: 

"Isto cabe ao nobre senador: eu não tenho dado planos no 
Brasil, tenho feito uma figura muito secundária na cena política; 
não tenho estabelecido sistemas, uão tenho aparecido na frente 
elos graneles movimentos e mudanças que têm havido, não tenho 
presunção de querer dirigir os destinos do país e dar leis ao 
Brasil: parece que isto melhor cabia ao nobre senador, que cm 
todos os tempos tem apresentado a maior ansiedade por andar 
sempre na dianteira dos negócios, inventando sistemas, embora 
seja hoje um, e amanhã nutro. En cinjo-me ;is idéias conhecidas, 



its l<'is q11e cslCto cst:1hcl<'C"idas, :'i Co11stituicJ10 juracb e· ao Ato 
Adicional, no qual talvez o nobre senador tenha maior parte 
do que cu, e hoje o quer reformar." 

Referindo-se depois ao tema cm discussão, conquanto preferisse 
esperar que o Governo solicitasse primeiro aquilo de que necessitava, 
não terá dificuldades ele votar em favor elo requerimento. 

9 de agosto de 1839, t. III, p. 157-161. 
N. & C. 

A discussão se espraiara sobre a situação das províncias, sendo 
levantadas várias acusações ao Gabinete de 19 de setembro de 1837. 
Bernardo Pereíra de Vasconcelos revidara aos ataques e fizera várias 
censuras entre outros senadores, ao Pe. Alencar. A discussão, que deri-
vava assim para o terreno político é uma fonte importante de dados 
sobre a atuação do Gabinete das Capacidades. O requerimento cm dis-
cussão era de Caetano Maria Lopes Gama que pedia: 

"Se nomde uma Comissão para que, ouvindo os ministros <la Justiça 
e da Guerra, ofereça as medidas necessárias ao restabelecimento da paz 
e tranqüilidade nos diversos pontos do Império que se acham em anar-
<1uia, medidas que ao mesmo tempo preservam as províncias ainda 
tranqüilas." 

O debate entre o Pe. Alencar e Vasconcelos se reacende, apesar de 
insistentes pedidos de votação <la matéria: 

"A minha intenção (já o disse) não é atacar a vontade írresponsável, 
como o nobre senador quis dar a entender: fique essa glória à oposição 
que subiu em 19 ele setembro; não há de ser a minha impaciência tanta 
que chegue a isso, não hei de imitar a essa oposição que não poupava 
epítetos afrontosos para atacar ao Governo, chamando-o governo de-
mônio, governo monstro, governo a quem não se deve <lar pão nem 
úgua (apuiadus). Não, da minha boca não se há de ouvir isso; hei de 
me opor a idéias, quando elas não concordarem com as minhas, mas 
não com esses epítetos, que equivalem a descomposturas." 

O requerimento é aprovado por fim no prolongamento da sessão. 
O debate se assemelha aos que se travam hoje entre as lideranças 

partidárias. Entretanto, por essa época não tinha havido instalação solene 
dos partidos, ('Orno se dá atuàlmentc, porquc as leis eleitorais 11ac1uclc 
tempo, em toda parte, não mencionavam essas organiZU\/Ões que deviam 
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torm,tr-,,· '''l"'t1.tam·.tt11t•ult'. l'l>r is>t> 11.-to luwia i1ist·rit;iH's t'lll partidos. 
Só no fim do Império os partidos faziam com·en1,fws t' organizanim 
chapas. 

Considera-se o Partido Liberal formado pela ala ehanmda dos 1110-

dl:'rndu~ após a abdicaçCtt) de D. l't•dw l. St•11 líder seria Evaristo da 
\'eiga. Seu progrnma, o plano dt· reforma da Coustitui1.·~m aprovada pela 

curtam. em 1:3 dt· outubro de 1S:3L é que foi amputado pelo Senado. 
O Ato AlÜcional que i111.:orpurnu vários desses pontos ú considerado 

uma vitória do Partido Liberal. Esse partido tiuha Comissões nas provín-
ci<t::i e \·árias delas publieannn, nas vésperas das eleic_'(it•s, pontos a re-
fom1ar. 

Mas a base doutrinária do partido está no dito projeto. 
Quanto ao Conservador, costuma-se assinalar a data de 1837 e seus 

princípios consubstanciados nos discursos de Pedro de Araújo Lima e 
Bernardo Pt•reira de Vasconcelos. 

Só em 1862 os liberais uniram-se ;tos conservadores "progressistas" 
e formaram a Liga Progressista, que proporcionou várias mudanças de 
posição. Por exemplo: Pedro de Araújo Lima ( marqm~s de Olinda) che-
fiou Gabinetes progressistas, franqunente liberais. 

Em compensaçi1o Abaeté ( libernl e até Luzia em 1842) ficou fer-
reoho conservador. 

O maior panfletário do Império (Timandro), Francisco de Sales 
Torres Homem, ficou ultraconservador, senador, conselheiro e visconde. 
Alencar sempre foi liberal. Mas o filho foi conservador. 

Em compensação Saraiva ficou liberal. 
Em 186S o Partido Liber:il •iu de;tacar-se uma ala (liberal-radical) 

rp1e des>iou muitos para a República. 
No ano seguinte refizeram-se os liberais puros. 
Os manifestos dessas várias correntes estão compilados por Américo 

Brasiliense ( n). 

88/64 JOS:E: .MARTINL\SO DE ALENCAR 

Apresenta emenda ig1 i;11ando a i:,rratífica<;ão do~ <:apelãr:s militares 
l. dos cirurgiões do exército: 

"Julgo gue <i ()fícfo dos capelães {: tão perigoso como o dos 
cirurgiões, porque os e:apeli.í·es são ohrigaclos a irem mesmo no 

--~V. a respeito: AM~R'!CO BRASILIENSE: Os Programas dos Partidos e ll 
Segundo Imp&ió, São Paulo. 1&7&. quf! f\ca.ha de ser ree<litado pela Câmara dos 
Deputados. 



campo da batalha eo11frssar ou absolver os gue estão em ne-
eessidade destas consolações espirituais; e se os cirurgiões têm 
mais família a sustentar. têm mesmo pela lei outras vantagens."' 

12 de agosto de l.';.39, t. Ili, p. 174. 

N. &C. 

Em discussão a fixação das forças de terra, cujo artigo 79 dava aos 
cirurgiões uma gratificação de 40 mil-réis. É a esse artigo que o Pe. 
Alencar apresenta sua emenda, que é aprovada (Anais, III, 177). 

39/65 JOSÉ BEI\TO LEITE FERREIRA DE .MELO 

Discorda do requerimento e dá suas razões. 

Votara contra o requerimento apresentado na sessão de 9 de agosto, 
porque não queria com seu voto concorrer 

"para que o Senado chamasse sobre si a responsabilidade de 
indicar <1uais as medidas quP devem partir do Governo para 
salvar o Brasil, por estar persuadido que do Governo mais acer-
tadamente podem vir as propostas, pois que ele melhor dew 
saber o de que precisa quando o país se acha em tal estado.'' 

Entretanto, o Governo não fizera nada e nem solicitara nenhuma 
ajuda ao Corpo Legislativo, quando muitas medidas estavam a seu 
alcance. Cita a propósito vários exemplos. Não quer dizer eom isto que 
o Senado não tenha direito de tomar iniciativas a respeito da situação. 
Repele as aeusações feitas às Câmaras, em artigo do Jornal do Commercio. 
insinuando a neeessidade de um Bonaparte ou de um Cromwell para 
salrnr o Brasil. 

Inclina-se a votar também C'Ontra o presente requerimento, de vez 
qut ele foi impugnado na Câmara dos DC'putados. 

Conclni votando contra o r<'qncrimento: 

"Eu não desejo que o Senado tome sobre si uma tamanh:t 
responsabilidade, como a elo tomar a iniciativa sobre as mf'didas 
que se dev<'m adotar para a salvação do país; venha o GovPrno. 
seja franco, proponha as medidas qn<' julgar c·onvenkntes e· nós 
lhe c·cmccdercmos quanto for 1H'c·cssário para salvar o país; 
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de está ao fato de todos os movimentos que têm ocorrido, pode 
melhor do que nós ter conhecimento das necessidades públicas, 
das medidas que convi'.·m adotar-se." 

13 de agosto de 1839, t. III, p. 179-180. 

N.&C. 

O requerimento em discussüo fora apresentado por Lopes Gama, 
Melo e Matos e pelo marquês de Paranaguá: 

"A Comissão Especial encanegada de propor as medidas lembradas 
no requerimento do Sr. Lopes Gama, tendo adiantado os seus trabalhos, 
julga conveniente que se convide a outra Câmara, para que se nomeie 
uma Comissão que, com esta, concorra para a ultimação dos seus tra-
balhos." 

A discussão se prolonga, além da hora prevista. O Pe. Ferreira de 
Melo volta a intervir para negar urgência à matéria. Apesar do ministro 
<la Marinha estar esperando para participar da discussüo da fixação das 
forças navais os debates continuam, sob protesto de vários senadores. O 
requerimento é por fim aprovado (Anais, III, 189). 

39/66 JOS'f: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta emenda ao artigo cm discussão: 

"Ninguém poderú ser aprovado a aspirante sem ter a apro-
vação do primeiro ano, e a guarda-marinha sem ter o curso 
completo da Academia de Marinha." 

Faz referência às inconveniências da instalação da Academia de 
Marinha numa embarcação. Mostra seu desagrado ao ver que os artigos 
vão sendo aprovados sem discussão: 

"Isto não é compatível nem com a forma de governo que 
temos adotado, que é o monárquico constitucional, represen-
tativo, nem mesmo com o fim a que nos propomos, que é de 
sempre acertarmos com as melhores decisões. É preciso ouvir 
as decisões dos cntendedort•s c só assim poderei ficar inteirado 
do que mais convóm." 

13 de agosto de 1839, t. III, p. 190-191. 
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N.&C. 
Em discussão, a fixação das forças de mar. Volta sobre o tema na 

sessão seguinte, lastimando que a mudança da Academia de Marinha 
"acarretasse mais um aumento de despesa para se unir aos mil e tantos 
contos que, no seu modo de entender, foram mandados pagar inoportuna 
e injustamente: aumento de despesa este que foi causado pela adminis-
tração de 19 de setembro; o que não é de admirar, porque as finanças 
continuam a ir à garra e Deus sabe onde as coisas irão parar" (Anais 
III, 201-20'2). 

A Escola Naval em janeiro de 1839 passou a funcionar a bordo da 
nau Pedro II. O navio foi preparado, armado e aparelhado para os alunos 
receberem lições teóricas e práticas. Essa nau foi construída no arsenal 
da Bahia em 1830. 

Achando-se a nau em mau estado, a Escola foi transferida para terra, 
comprando-se um navio para o ensino prático. A Escola foi então instalada 
na Prainha, hoje Praça Mauá (72). 

39/67 JOS:f: MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta projeto que: 
"Tem por fim a criação de uma nova província nos sertões 

das Províncias de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí.' 
Confessa seu acanhamento, porque receia que os senadores, não 

conhecendo aquelas regiões, considerem impraticável o projeto. 
Explica as razões do projeto, insistindo que se trata de regiões aban-

donadas, sujeitas à prática de banditismo e barbaridades. Cita exemplos 
dessas barbaridades e observa: 

"É inegável que o estabelecimento de um governo provincial 
no centro destes sertões chamará ali a civilização, adoçará o 
costume daqueles povos e fará a segurança e prosperidade dos 
habitantes. As relações de todas as partes componentes desta nova 
província para a sua capital são as mais naturais que é possível, 
ao mesmo tempo que para as capitais a que agora pertencem qua-
se nenhumas relações têm. O Cariri, esse país ameno e belo, que 
colocado no centro dos sertões secos das províncias do Norte, 
podia-se muito bem chamar um paraíso terreal, pela fertilidade 

(72) V. ERNESTO SENNA: Rascunhos e perfis, Rio, Jornal ão Commercto, 
1909, p. 649. 
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de seu solo, pela imensidade de regatos perenes de que é ba-
nhado, fica quase formando o ponto central dos territórios que 
vão formar a nova província e a Vila do Crato, que se destina 
para a capital, fica no centro do Cariri. Só este país é povoado 
por mais de quarenta mil almas e quase tudo gente livre, tem 
uma comarca, cinco freguesias e duas vilas; é ali que todos esses 
sertões, que ficam formando a nova província, vão buscar os 
gêneros de primeira necessidade de que muito abunda, ao mesmo 
tempo que os sertões circunvizinhos s6 são próprios para a cria-
ção dos gados. O lugar que fica mais longínquo à nova capital 
é o Juazeiro, da Província de Pernambuco, que fica distante 
oitenta léguas; mas dista da capital a que agora pertence duzen-
tas ou pouco menos." 

16 de agosto ele 1839, t. III, p. 204-207. 

N.&C. 

O projeto, que consta dos Anais fixa os limites da nova província e 
os critérios para a formação da su,a administração e de sua representação 
política. O projeto, entre outros s1,~nadores, é assinado também pelos P.es 
Feijó, Ferreira de Melo e Brito Çuerra. Foi mandado a imprimir para 
entrar em discussão. 

O parecer favorável ao projeto é apresentado pela Comissão de Es-
tatística na sessão de 19 de outub:ro do mesmo ano (Anais, IV, 235-236). 

39/68 JOSÉ MARTINJANO DE ALENCAR 

Apresenta requerimento pedipdo que se discuta primeiro se os dois 
artigos são idênticos, antes de enviá-los a uma Comissão Especial, para 
harmonizá-los. Explica as razões qe seu requerimento: 

"Como se disse que estes projetos são idênticos, eu desejo 
que o Senado decida por uma votação se são ou não idênticos, 
porque, se o Senado decidir que não são idênticos, parece que há 
uma razão muito forte, para que voltem estes artigos à Comissão 
para os harmonizar e d;ar-lhes uma nova forma; e se o Senado 
decidir que são idênticos, então não terei mais razões para que 
vão à Comissão." 

17 de agosto de 1830, t. III, p. 217-220. 
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N.&C. 

A intervenção do Pe. Alencar é longa e sinuosa. Fora ele, com efeito, 
que apresentara o requerimento para que se enviassem os artigos dos 
projetos, da Câmara e do Senado, interpretativos do Ato Adicional a 
uma Comissão Especial. Agora, apresenta um novo requerimento prévio 
com um objetivo tático, que não esconde: 

"Estamos convencidos de que a justiça da nossa causa é tal que, 
sendo bastantemente pleiteada, poderemos trazer por fim a maioria à 
nossa opinião." 

39/69 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota contra o requerimento, porque julga inútil a discussão e receia 
que se encaminhe para uma votação desagradável. Os artigos não são 
idênticos e não adianta pôr o tema em debate. Aproveita a oportunidade 
para responder aos que acusam os opositores do projeto de pretender 
estabelecer o caos e a anarquia: 

"Nós não insinuamos às Assembléias provinciais a que de-
sobedeçam à Assembléia Geral; elas decerto também têm como 
nós a Constituição e o Ato Adicional, hão de ler e examinar, hão 
de entender os artigos pelos verdadeiros princípios da herme-
nêutica; e quando em resultado dos seus exames e análises julga-
rem que estão ofendidas nos seus direitos garantidos pelo Ato 
Adicional, creio que muito bem farão se apresentarem à Assem-
bléia Geral ou se dentro das suas atribuições procurarem que se 
respeite e acate a Constituição do Estado." 

Conclui: 

"Eu lamento bem que quando o Brasil se acha em um 
estado que é patente a todos, estejamos dando motivos talvez 
aos verdadeiros agitadores a obrarem contra os interesses do 
Império: parece que nós tínhamos agora negócios mais urgentes 
com que nos ocuparmos, do que tratarmos de uma interpretação, 
que muita gente se persuade que é uma reforma; e não hão de 
ser os argumentos de recriminações que hão de fazer convencer 
ao Brasil do contrário." 

17 de agosto de 1839, t. III, p. 220-222. 



N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo opõe-se ao requerimento apresentado havia 
pouco pelo Pe. Alencar. Continuando na sua tática obstrucionista, alon-
ga-se em considerações patrióticas e em resposta ao senador Carneiro de 
Campos que, supostamente, invectivara os opositores do projeto. Carneiro 
de Campos replica, dando assim oportunidade a nova intervenção do Pe. 
Ferreira de Melo, para explicar-se que não pretendera ofender ao nobre 
i;enador e para repisar os mesmos argumentos contra a lei interpretativa 
(Anais, III, 225-226). 

39/70 JOSl!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Pede a palavra pela ordem para apresentar um requerimento logo 
na abertura da sessão. 

Relembra que fizera, no Senado, censuras à administração pública 
de Minas Gerais. Por isso, fora objeto das mais violentas diatribes. Não · 
pode silenciar a respeito, sem da~ a impressão de confessar-se convicto. 

Pedira assim informações ao Governo, para provar a veracidade de 
suas acusações. Não tem contudo ilusões quanto ao resultado de seus 
esforços. As informações que requer, o Governo deverá solicitá-las ao 
próprio presidente de . Minas Gerais: 

"Por isso entendo que ficarão baldadas as mais justas re-
clamações dos representantes de Minas, que desejam ver na 
cadeira presidencial de sua província pessoa apta para desen-
volver os melhoramentos dela, um presidente que distribua jus-
tiça imparcial e que como o atual não esteja irritando os partidos, 
espalhando insultos e calúnias por seus jornais contra o que a 
província tem de mais grado e respeitável, plantando a imora-
lidade, já na arrecadação, fiscalização e distribuição dos dinheiros 
públicos e já na escandalosa violação dos segredos individuais " 
falta de garantia que os correios oferecem; apesar destas justas 
reclamações, digo, o presidente de Minas Gerais há de ser 
conservado, porque ele é um servo fiel da potência invisível que, 
para desgraça nossa, gqverna hoje o país." 

Explica a seguir as informa1<ões que requer do Governo. 

19 de agosto de 1839, t. III, p. 229-232. 
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N.&C. 
São cinco as informações que solicita, todas referentes a malversaçõ<:s 

da administração mineira. O presidente de Minas Gerais, contra o qual 
o Pe. Ferreira de Melo dirige seus ataques, era Bernardo Jacinto da Veiga. 
O Pe. Ferreira de Melo volta a falar, para insistir que não o movia 
apenas o desejo de um desagravo pessoal, mas o interesse pela causa 
pública (Anais, III, 232-233). 

O requerimento foi apoiado, entra logo em discussão e é aprovadc 
(Anais, III, 234). 

39/71 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Não se opõe a que se peçam informações. Entretanto, julga que o 
Senado podia decidir sobre a questão do ponto de vista constitucional. 

"A Assembléia provincial não tinha direito de anular a vo-
tação, exorbitou de suas atribuições, inclusive quanto à forma, 
pois decidiu por uma única discussão, quando seriam necessárias 
três." 

19 de agosto de 1839, t. III, p. 235. 

N.&C. 

A Câmara Municipal da cidade de Alcântara, Província do Maranhão, 
fizera uma representação contra a Assembléia provincial que anulara as 
eleições dos colégios de Santa Helena e do Pinheiro. A Comissão do 
Senado pedira informações para decidir a respeito. É a propósito do 
parecer da Comissão que se pronuncia o Pe. Alencar. 

39/72 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Atribui a arbitrariedade cometida pela Assembléia provincial do 
Maranhão ao exemplo de ofensas ao sistema representativo cometidas 
pelo Governo de 19 de setembro: 

"Há tempos a essa parte, se tem procurado acintosamente 
falsear o sistema constitucional representativo e que quem tem 
dado este terrível exemplo é o Governo; uma prova disto é a 
maneira por que, desde 19 de setembro, se tem manejado as 
eleições, as quais desde então não são a manifestação do livre 
voto nacional, mas sim o resultado dos manejas de uma facção 
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c1ue tem conseguido dominar o Brasil e para este fim tem em-
pregado todos os meios, as injustiças, a violência, a imoralidade, 
o derramamento de sangue e perturbações da tranqüilidade pú-
blica. 

Ora, tendo o Governo dado este exemplo, era de esperar que 
esse sistema se fosse desenvolvendo em maior escala e foi isso 
justamente o que aconteceu na Província do Maranhão e se acha 
evidentemente comprovado pelos fatos ali ocorridos os quais têm 
sido com toda a evidência demonstrados na Casa: estando as 
coisas em tal estado, conveniente julgo o reparar-se quanto antes 
a ilegalidade de tal ato, a fim de que não entre em exercício o 
que pode produzir muitos males." 

Se não tivesse fé na Providência Divina, não esperaria ver o fim dos 
males que afligem o Brasil. Defende assim o requerimento para que a 
Câmara do Senado dê imediato parecer reintegrando os eleitores nos seus 
direitos. 

~O de agosto de 1839, t. III, p. 246-247. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo se aproveita, para um ataque político, da dis-
cussão sobre a representação da Câmara Municipal de Alcântara. Fora o 
senador Vergueiro que, na sessão anterior, apresentara o requerimento que 
apóia (Anais, III, 240). Neste momento, o ministro da Guerra, conde de 
Lajes, pede a palavra. É: o suficiente para o Pe. Ferreira de Melo partir de 
novo com seus ataques: 

"O nobre ministro acaba de pedir a palavra, eu espero que ele lance 
fora de si uma opinião que grassa em quase todo país e que eu partilho 
de que o Governo não pode des•~mpenhar as suas funções porque há um 
não sei que, que predomina no Governo e o leva atado ao carro dos princí-
pios administrativos de 19 de setembro" [ ... ] "Eu estou persuadido que 
muitos desses males que os r1obres ministros reconheciam antes de 
entrarem para o Ministério, ainda os continuam a reconhecer e a sentir. 
E qual é a razão por que não hão de mudar de sistema? É: porque há 
uma influência maligna e fatal que nos vai levando ao abismo; e não 
sei aonde iremos parar se a Providência não nos acudir." 

O ministro da Guerra repele as advertências do Pe. Ferreira de Melo, 
que volta a pedir a palavra. 
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JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Censurando o Governo atual, está contudo persuadido de que encon-
tra-se iludido na sua fé: os ministros são vítimas daqueles que lhes fazem 
a corte e que, por trás da cortina, os estão desacreditando. Por isso, o 
Ministério é incapaz de dar cobro às irregularidades conhecidas nas 
administrações provinciais: 

"É por isso que as províncias e os dinheiros públicos são 
empregados para manejos imorais e indignos e que só se procura 
beneficiar afilhados que servem para irritar os partidos, promover 
a desunião e levar tudo ao estado em que nos achamos." 

Apresenta requerimento para que toda a matéria seja enviada ao 
Governo 

"para que faça executar as leis e responsabilizar os que o devem 
ser." 

20 de agosto de 1839, t. III, p. 248-249. 
N.&C. 

Continua a discussão da mesma representação da Câmara Municipal 
de Alcântara. O Pe. Ferreira de Melo retira logo seu requerimento, em 
favor de outro apresentado por Vergueiro, que considera melhor concebido 
(Atwi.s, III, 249). O requerimento de Vergueiro é aprovado e rejeitado 
o parecer da Comissão (Anais, III, 250). 

39/74 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Lê a saudaçãCJ que, chegando a deputação do Senado, fez a Su:; 
Majestade, a propósito do aniversário do dia 7 de Setembro: 

"Senhor! - Congratulamo-nos com Vossa Majestade Imperial, 
porque vemos raiar pela décima oitava vez o dia do Brasil e 
renovamos a expressão dos sentimentos os mais puros de adesão 
do Senado à augusta pessoa de Vossa Majestade e à Imperial 
Família, eis para o que ele nos envia em solene deputação perante 
o Trono de Vossa Majestade Imperial. 

Este sol que volta hoje ao nosso horizonte, Senhor, é o sol do 
Ipirangal É o sol que viu cair de nossos pulsos as cadeias colo-
niais que se quebraram à voz magnânima do grande fundador elo 
Império! J;: o sol que viu a nação brasileira erguer-se independente 
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e nascer liVTel Investida desde esse momento do direito de consti-
tuir-se, não hesitou ela na escolha do sistema monárquico consti-
tucional e representativo; e ao augusto pai de Vossa Majestade 
Imperial e à sua Imperial dinastia conferiu por voto unânime 
o Trono do Brasil. 

Há mais de oito anos, Senhor, que esta mesma nação vela 
cuidadosamente na guarda e conservação dos direitos que a infân-
cia impede a Vossa Majestade Imperial de exercer e jamais con-
sentirá que sejam nem levemente ofendidos; e, pungida pela mar-
cha lenta da natureza, espera ansiosa o feliz momento em que 
Vossa Majestade Imperial possa dar nova vida e novo brilho à 
Pátria que viu nascer a Vossa Majestade Imperial. 

Então, Senhor, o dia 7 de Setembro ser-nos-á ainda de uma 
recordação mais grata, pois o sol da Independência raiará tam-
bém sobre a propriedade pública, a paz, a ordem e a união de 
todos os brasileiros. 

Tais são, Senhor, os bens que o Senado, que a nação espera 
ver renascer sob o paternal Governo do filho augusto do imor-
tal fundador da monar,quia." 

11 de setembro de 1839, t. IV, p. 32-33. 

39/75 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Justifica o requerimento que apresentara a 4 de setembro, pedindo o 
adiamento, para a futura sessão legislativa, da discussão do projeto de in-
terpretação do Ato Adicional. 

Considera o projeto 

"uma verdadeira rebelião do Corpo Legislativo contra a Cons-
tituição do Estado; e quanto considero que tal rebelião apa· 
rece em um momento em que na maior parte das províncias do 
Império este mesmo espírito de rebelião se tem manifestado, 
não posso deixar de experimentar um sentimento de dor pelos 
males que se me antolham, e que se hão, por certo, de verificar, 
se, para desgraça do ~rasil, passar esta reforma com capa de 
interpretação." 

Algumas disposições do projeto são uma verdadeira reforma da Cons· 
tituição. O fato é reconhecido por vários membros das duas Câmaras. 
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Além disso, 

acresce que aqueles artigos do projeto podem dar lugar a 
uma interpretação tal, que muita confusão e muitos perigos re-
sultarão deles passarem como se acham redigidos." 

Confirma com vários exemplos suas afirmações e conclui: 
"Por isso, Sr. presidente, ainda julgo que o melhor meio de 

caminharmos com prudência é adiar este projeto até a sessão 
do ano que vem; urge, no estado presente, que muitas medida~ 
passem com toda a brevidade para remediar os males que nos 
afligem." 

Cita vários assuntos urgentes que reclamam a atenção do Senado, no-
tadamente a lei das eleições. 

11 de setembro de 1839, t. IV, p. 33-35. 
N.&C. 

O requerimento é defendido ainda pelo senador Vergueiro, mas acaba 
não sendo aprovado (Anais, IV, 36). 

39/76 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Lastimando ter sido advertido para não sair do assunto em pauta, 
apresenta emenda sobre a resolução em debate. Julga desnecessária a 
declaração prévia da Câmara Municipal: 

"Pela grande facilidade que há em se poder, por meio de 
testemunhas, provar um fato que não existe, porque já se tem 
dito que com muita facilidade se obtém a apresentação de tes-
temunhas; e não se dá a mesma facilidade de abuso na escritu-
ração de um livro, porque (como bem se notou) é necessário 
que este assento esteja de acordo com os que já estão lançados; 
e muitas vezes, estando já muitas páginas ocupadas, não se poclt· 
fazer um novo assento com uma data atrasada sem que se mos· 
trc que houve ali algum dolo." 

13 de setembro de 1839, t. IV, p. ,)(). 

~.&.C. 

Tratava se de resolução vinda da Câmara dos Deputados "reduzindo 
a dois anos, sem dependência de declaração feita na respectiva Câmara 
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Municipal, o tempo da residência no Brasil, que a lei de 23 de outubro de 
1832 determina que tenham os que pretendem naturalizar-se." O Pe. Fer-
reira de Melo toma logo depois a palavra para defender-se do senador 
Costa Ferreira, que o censurava por consumir em longas intervenções o 
tcmpo da sessão e justifica mais uma vez sua emenda, enfatizando o di-
reito de todos de emitir suas opiniões . 

.30/77 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Defende sua emenda relativa à resolução reformando a lei de natu-
ralização: 

"Não se tem ainda bem calculado quais são os efeitos que 
pode produzir a execução de uma lei e já vamos reformá-la! Se 
este procedimento não convém a outro respeito, muito princi-
palmente parece que não convém a respeito de uma lei que con-
fere direitos de cidadão brasileiro a estrangeiros. Já se tem mos-
trado, Sr. presidente, que o título de naturalização não é decer-
to aquele que convida Jllais a população estrangeira a vir para 
o Brasil: tem-se mesmo referido que muitos estrangeiros ilustra-
dos industriosos têm vipdo para o Brasil e se têm nele estabe-
lecido, sem procurarem naturalizar-se, até muitas vezes despre-
zando as instâncias de :.>eus amigos brasileiros que os convidam 
para isso, e isto pela ra;~ão bem clara de que eles pelo título de 
cidadãos brasileiros neI1huma vantagem adquirem mais do que 
aquelas de que gozam e;m virtude da legislação atual, antes pelo 
contrário carregariam c:om ônus aos quais se não querem su-
jeitar." [ ... ] 

"Em geral, os que se querem naturalizar são aqueles que 
pretendem um outro emprego no Brasil." 

Demonstra com fatos sua afirmação. 

Acompanhando a discussão, inclina-se agora a votar contra a resolu-
ção, não obstante seu respeito à Câmara dos Deputados onde a resolução 
tivera origem: 

"Conquanto a Cârqara dos Senhores Deputados tenha mui 
to profissionalismo, todavia a sua maioria é composta da moci-
dade brasileira; e ainda que tenha sentimentos patrióticos e bas-
tante instrução, não poçle ter o cunho da experiência que só os 
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anos trazem ao indivíduo; por isso l'SSa razão para mim niío " 
de peso." 

16 de setembro de 1839, t. IV, p. 78-79. 

N.&C. 

A emenda do Pe. Ferreira de Melo upunha-se à dispensa da aprecia-
ção prévia da Câmara Municipal para a naturalização. Afinal a resolução 
toda foi rejeitada (Anais, IV, 80). 

39/78 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Depois dos argumentos apresentados por um nobre senador do Rio 
de Janeiro, demonstrando que a lei de interpretação é uma verdadeira re-
forma do Ato Adicional, julgava a matéria adiada para a pr6xima legisla-
tura, conforme emenda apresentada. Com surpresa vê o debate reahrir-
se e decide assim a intervir. O artigo em discussão propõe-se interpre-
tar o § 79 do artigo 10 do Ato Adicional. Em longo arrazoado hermenêu-
tico, procura demonstrar a inutilidade da interpretação, de vez que o pa-
rágrafo do Ato Adicional claramente define o que são os empregados 
gerais. 

Responde às razões aduzidas em defesa do artigo: 

"Ainda que afrouxemos os laços e se dêem às províncias 
todas as regalias do Ato Adicional, não devemos recear nada 
de separação. Nem se deve mesmo supor que as Assembléias 
provinciais queiram de propósito exorbitar de suas atribuições; 
o Ato Adicional lhes deu a faculdade de velarem na guarda ela 
Constituição em suas províncias: logo, os legisladores as supu-
seram tão capazes de zelar a Constituição como a mesma As-
sembléia Geral. Se algumas Assembléias têm errado, deve-se 
supor isso efeito do tirocínio do sistema, e não vontade delibe-
rada de ferir a Constituição; mais um pouco de prática do Ato 
Adicional, e elas acertarão melhor em seus trabalhos." 

Hepele a consideração feita em favor do artigo fundada no fato rpw 
a Câmara dos Deputados já o aprovara: 

"O nobre senador sabe muito bem que, por mais respcilÚ· 
vel que seja o voto da outra Câmara, <1uando aqui aparPcc um 
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projeto vindo dela, o Senado o considera da mesma forma, como 
se fora iniciado nesta Casa." 

17 de setembro de 1839, t. IV, p. 80-84. 

N.&C. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro era o Pe. Feij6. 
A emenda propondo o adiamento fora apresentada pelo Pe. Ferreira 

de Melo. Sua votação ficara empatada na sessão de 4 de setembro (Anais, 
llI, 362). A sessão de 17 de setembro estava presidida pelo conde de Va-
lença que repõe o assunto em debate. O § 79 do artigo 10 d-0 Ato Adicio-
nal dizia: 

"§ 79 - Sobre a criação e supressão dos empregos municipais e pro-
vinciais e estabelecimento dos seus ordenados. São empregos munici-
pais e provinciais todos os que existirem nos municípi-0s e províncias, à 
exceção dos que dizem respeito à administração, arrecadação e contabili-
dade da Fazenda Nacional; à administração da guerra e marinha e dos 
correios gerais; dos cargos de presidente de província, bispo, comandante 
superior da Guarda Nacional, Irjembro das Relações e tribunais superio-
res e empregados da Faculdade de Medicina, Cursos Jurídicos e Acade-
mias em conformidade da doutrhjta do § 2Q deste artigo." 

O senador que defendia o artigo 2Q da lei interpretativa contra o que 
argumenta o P.e. Alencar era Be1;nardo Pereira de Vasconcelos. 

39/79 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Começa observando que taptos argumentos já foram aduzidos para 
rejeitar o artigo 2.Q que pouco resta a acrescentar. O artigo não é interpre-
tativo do Ato Adicional, mas umil reforma do mesmo. No entanto, desiste 
de uma argumentação tão convincente: os defensores do artigo fecham-se 
no silêncio: 

"Este artigo 2"', no meu modo de pensar, leva consigo a to-
das as províncias do lrppério a confusão e a desordem, porque 
esta alcunhada interpretação não é senão uma verdadeira re-
forma." 

A ocasião não é oportuna para a reforma: 

"É agora, quando o Brasil se acha ameaçado de rebeliões 
em algumas províncias; é agora, quando os negócios financei-
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ros ameaçam uma iminente bam:arrota; (• agora, quando dC'v<'-
mos reunir e chamar os brasileiros a prestarem um perfeito res-
peito, uma obediência absoluta às nossas instituições e à lei fun-
damental do Estado; agora é que havemos de dar o terrível 
exemplo de, com a capa de interpretação, rasgarmos a Constitui-
ção do Estado e ensinar aos brasileiros com o nosso exemplo a 
pisar a lei fundamental? 

Que terríveis argumentos hão de tirar desse nosso procP-
dimento os desordeiros anarquistas!" 

Alonga-se nestas considerações, prevendo conseqüências sombrias: 

"N6s vamos caminhando de revolução em revolução, por-
que reformar a Constituição do Estado, sem ser pelos trâmites 
marcados nela, nada é menos do que uma revolução, porque nós 
não temos atribuições de reformar a Constituição por uma lei 
ordinária e para a reforma nos falta a especial missão." 

Volta a referir-se à questão dos empregados mistos, gerais e provin-
ciais, e termina apresentando novo requerimento: 

"Requeiro que o artigo 29 do projeto de interpretação seja 
remetido à Comissão, para declarar explicitamente no mesmo 
quais são os empregados gerais que podem exercer conjunta-
mente atribuições gerais e provinciais." 

17 de setembro de 1839, t. IV, p. 84-87. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo continua com sua tática obstrucionista ten-
tando protelar a discussão. O requerimento é apoiado e entra em debate. 
O senador Carneiro de Campos opõe-se ao adiamento, oferecendo oportu-
nidade a nova e longa intervenção do Pe. Ferreira de Melo, argüindo c<>n-
tra os que consideram nulo o Ato Adicional e por isso pretendem refor-
má-lo (Anais, IV, 89-93). Em face dos ataques a seu requerimento, apre-
senta-o sob nova redação: 

"Requeiro que o artigo 29 do projeto de interpretação seja permitido 
à Comissão, para declarar explicitamente no mesmo quais são os empre-
gados gerais que podem exercer conjuntamente atribuições gerais e pro-
vinciais." 

Seria interessante cotejar essas expressões com o juízo de Oliveira 
Viana, ao julgar a obra da reação monárquica: "O movimento conservador 
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que culmina na lei de interpretação do Ato Adicional havia permitido, 
com efeito, aos estadistas do Império, completarem, da maneira mais per-
feita, o seu soberbo mecanismo político montado em 1824. Com essa lei 
de interpretação, que restringe a competência das Assembléias provin-
ciais, eles adquirem a faculdade de intervir nos menores detalhes da eco-
ncmia provincial e local. Leis posteriores lhes vão facilitar a objetivaçfto 
tanto quanto possível deste grande pensamento de unificação e legali-
dade, ou enriquecendo o organismo do poder central com novos órgãos da 
mais segura eficiência sobre os centros locais ou provinciais, ou dando a 
órgãos já existentes poderes ou atribuições que não tinham até então". [ ...] 

"}:: então realmente poderoso e soberbo na sua estmtura o mecanismo 
centralizador e legalizador, composto pelo gênio político dos estadistas im-
periais. O que haviam engenhado os estadistas coloniais lhe pode ser su-
perior em complexidade, em flexibilidade, em adaptabilidade; não o é 
em solidez, em precisão, em eficácia." Eis o juízo de um conservador re-
publicano. ( 78 ) 

Contraponha-se a isto o juízo de Tavares Bastos, a circulação em-
baraçada. "A liberdade pela descentralização, tal é o objeto do estudo que 
empreendemos sobre a provínc'a no sistema político brasileiro". Eis o 
ideal dos federalistas monárquicps. ( 74 ) 

39/80 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Opõe-se ao projeto, porque julga terá conseqüências contrárias às 
visadas pelos que o apresentaram: em vez de aliviar, haverá de agravar 
as tensões. Julga que a iniciativa deveria partir do Governo pedindo à 
Assembléia os meios necessários para debater a situação. Procura iden-
tificar a origem dos males que afligem o Brasil: foi a oposição cerrada 
feita ao Governo em 1836, que resultou na queda do Gabinete. A oposição, 

"prosseguindo em seus esforços, conseguiu o seu fim nesse 
desgraçado dia 19 de setembro. Digo desgraçado, porque estou 
intimamente convencido de que nesse dia males que já sentía-
mos, ocasionados por uma oposição desregrada, adquiriram in-
cremento, aparecendo então outros muitos males que esse fatal 

(73) V. OLIVEffiA VIANA: Evolução do povo brasileiro, 2~ edição, São 
Paulo, C.E.N. Brasiliana, 1933, p. :<168. 

(74) TAVARES BASTOS: A l'rovíncia, Rio de Janeiro, 1870. 
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dia nos trouxe, os quais ainda hoje st>ntimos <' Deus sabe até 
quando os continuaremos a sentir." 

Uma vez no poder, a oposição governou utilizando arbitrariedades 
c1ue geraram a generalizada insatisfação nas províncias. Desaprova enfa-
ticamente de modo especial a proposta de extinção do juízo dos jurados. 

18 de setembro de 1834, t. IV, p. 94-97. 

N.&C. 

Tratava-se de projeto do Senado propondo medidas para o resta-
belecimento da ordem e da tranqüilidade. O Pe. Ferreira de Melo não 
perde a oportunidade de atacar o Gabinete das Capacidades, chefiado Por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos. A discussão deriva para a questão 
levantada pelo Pe. Ferreira de Melo sobre o Tribunal do Júri; o que 
lhe oferece oportunidade para intervir outra vez: não se trata de supri-
mir esse direito do cidadão, garantido pela Constituição, mas de melho-
rar o processo de escolha dos jurados (Anais, IV, 105). 

A discussão é adiada pela hora. 

30/81 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Reaberta a discussão da sessão anterior, toma a palavra para com-
bater o projeto. Considera-o excessivamente rigoroso: 

"Ele (o projeto) apresenta nove casos em que aplica a pe-
na de morte em crimes políticos. Não será necessário, para con-
trariar a idéia de tanta aplicação de pena de morte em crimes 
políticos, ir buscar a opinião de alguns autores: basta refletir no 
caráter da nação e na história contemporânea. Os brasileiro~ 

são muito inimigos de impor penas, e~-pecialmente de morte; e 
as razões que tenho para dizer é o que se passa todos os dias: 
qual é o motivo por que não se aplicam essas mesmas penas 
que o Código estabelece e que se dizem brandas? Todos os 
dias se clama contra o Código, mas as penas que ele estabelece 
não se aplicam! Logo, deve-se concluir que as penas do Código 
ainda parecem rigorosas. Depois, Sr. presidente, quem vê o que 
tem sucedido no nosso país, em tempos bem remotos, se con-
vence de que se não deve impor a pena de morte no crime de 
opinião; se, porventura, ela tivesse sido sempre aplicada, não esta-
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ríamos hoje privados das luzes e patriotismo de vários membros 
das duas Câmaras? E em conseqüência dela alguma vez ser apli-
cada, não nos vemos n6s precisados de alguns cidadãos respei-
táveis, que uma febre revolucionária fez desaparecer da socie-
dade brasileira? A não ser a pena de morte, qual o motivo por 
que não teríamos hoje no recinto da Representação Nacional um 
Padre João Ribeiro, um Miguel Joaquim e vários outros cida-
dãos virtuosos? 

Não voto, pois, pela pena de morte em crimes políticos, 
de forma alguma e em nenhum caso." 

Considera, a seguir, o projeto ineficaz para remediar os males que 
afligem a nação: 

"Eu considero que a primeira coisa que nos falta é quem 
nos governe bem: quando digo isto, não me refiro somente ao 
Governo Central, ao Ministério e menos ao Ministério atual: 
refiro-me sim a todos os indivíduos que têm a seu cargo a ge-
rência dos negócios públicos, desde o primeiro elo da cadeia 
social até o último. O defeito não tanto nas instituições como 
nas pessoas que dirigerr1 os negócios públicos: se nós tivésse-
mos mais capacidade para fazer efetiva a execução das institui-
ções, não apareceriam tantos crimes." 

O combate aos rebeldes exige recursos financeiros e o projeto nada 
prevê a respeito. Opõe-se especialmente às medidas preventivas previstas 
pelo projeto, porque está convencido de que serão aplacadas por inte-
resses políticos. 

"Disse-se que os fitcinorosos entram pelas casas dos cida-
dãos pacíficos, cometem roubos e assassínios e que os facinoro-
sos têm mais garantias que os cidadãos a quem eles ofendem. 
Mas os códigos não apresentam meios para eles serem presos e 
punidos?" 

Exemplifica com casos de diversas províncias e vota para que o pro-
jeto não passe à segunda discussão. 

23 de setembro de 1839, t. IV, p. 116-119. 
N.&C. 

Continuava a discussão do mesmo projeto estabelecendo medidas 
para garantir a ordem. 
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Alencar refure-se aos participantes das revoluções em Pernambuco 
de 1817 e 1824. Alguns de seus líderes, como ele próprio, vieram mais 
tarde a participar da vida política. O Pe. Venâncio Henriques de Resen-
de, que chegou a ter o diploma de deputado impugnado pelo seu repu-
blicanismo, veio a se tornar cada vez mais moderado. Monsenhor Muniz 
Tavares, o cronista da Revolução de 1817, foi no fim acusado de reacio-
narismo e de "jesuitismo". Enquanto isso, grandes figuras intelectuais, 
da mesma geração formada no Seminário de Olinda, foram vítimas no 
primeiro momento da repressão. 

O Pe. João Ribeiro Pessoa de Melo Monte Negro, conhecido como 
Pe. João Ribeiro, sábio naturalista, foi colaborador de Arruda Câmara nas 
pesquisas de História Natural. Dos mais exaltados promotores do movi-
mento de 1817 pelo qual combateu até o fim. Perdida a oausa, e vendo-se 
condenado, desesperou e tomou uma dose de veneno para não ser preso. 
Vendo demorar-se a morte, estrangulou-se. Três dias depois foi desen-
terrado e cortaram-lhe a cabeça que foi exposta no Recife. 

Pe. Miguel Joaquim de Almeida e Castro, o Pe. Miguelinho, também 
um dos mais exaltados revolucionários em 1817, norte-rio-grandense, era 
carmelita, depois secularizado, foi condenado pela Comissão Militar da 
Bahia. Fuzilado, morreu recitando o salmo Miserere mei. Era famoso ora-
dor e considerado excelente teólogo ( 75). 

39/82 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Abatido pelo desânimo e por prolongada enfermidade, julga de seu 
dever intervir no debate, firmando logo sua posição: 

"[ ... ] que este projeto seja útil ou necessário é o que não me 
atrevo a afirmar; mas que o Brasil sofre gravíssimos males e 
que é de necessidade que a Assembléia aplique os remédios con-
venientes, é isso indubitável. Basta isto para eu votar a que o 
projeto passe para a 21!- discussão; então cada um o emendará 
como entender e eu desde já declaro que votarei contra quase 
todos os artigos, porque os acho inúteis ou perigosos e alguns 
prejudiciais". 

(75) V. Pe. JOAQUIM DIAS MARTINS: Os mártires pernambucanos ví-
timas da liberdade, Recife, 1853 e Pe. LINO DO MONTE CARMELO LUNA: Me-
mória Histórica e Biográfica do Clero Pernambucano, 2~ ed. Recife, 1976. 
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Justifica a seguir o projeto que ele mesmo apresentara quando mi-
nistro. 

"Quando ofereci o meu projeto, eu disse claramente que 
não esperava ainda assim fazer parar os males do Brasil. Ainda 
penso que ele s6 servirá para as províncias onde a anarquia não 
se tem furiosamente desenvolvido, que nas províncias revolta-
das s6 melhores armas e em maior número é que podem trazer 
a ordem. Eu repetirei que o meu projeto será útil, se as auto-
ridades todas não se reunirem para fazê-lo executar: se o Go-
verno não tiver melhor escolha em seus delegados, deixando de 
mandar para as províncias homens sem consideração so-
cial" [ ... ] 

"Se o Governo não melhorar os presidentes, não podemos 
esperar melhora alguma no estado desgraçado do Brasil." 

Insiste na necessidade da responsabilidade efetiva dos empregados 
públicos: 

"Nisto repousa todo o sistema constitucional; mas o que 
observamos até agora é que, se o jurado condena (raramente), 
o Governo perdoa; se e11te o não faz, a Assembléia anistia e se 
não, diga-se quem tem sido punido em todas as sedições e re-
beliões que têm havido. Pelo contrário, eu vejo que o Governo 
simpatiza com essa gente e lança mão deles para elevados em-
pregos, com preferência a cidadãos honestos. Não é com seme-
lhante exemplo nem CO\TI semelhante modo que se acabará com 
as desordens do Brasil. 

Ora, eu no meu projeto abandono os jurados, passo-mE> 
para os magistrados, nãp porque estes não fizessem julgamentos 
tão escandalosos como os jurados (verdade é que em menos 
número, mas porque são responsáveis); mas, se a responsabili-
dade não tiver lugar, como até agora, então não resta a espe-
rança." 

Vota, assim, que o projeto passe à segunda discussão. 

23 de setembro de 1839, t. IV, p. 120-121. 
N.&C. 

Continuava a discussão do projeto. O debate é adiado pela hora em 
face do requerimento de Costa Ferreira solicitando o adiamento da dis-
cussão até que o Governo apresente proposta sobre a matéria em questão. 
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39/83 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Acusado de fazer críticas ao Governo, pede a palavra para esclarecer 
sua posição. Em suas críticas, não se referia especialmente ao Governo 
atual, mas à atuação geral do Governo: 

"Quando eu, em outras ocasiões, tenho julgado que tem 
sido principalmente a ação do Governo que tem dado causa aos 
males do Brasil, não avancei um paradoxo, mas uma proposi-
ção verídica e provada com fatos. Quais são os males que têm 
afligido e continuam ainda a afligir o Brasil? São, em primeiro 
lugar, as sedições e depois os desperdícios dos dinheiros públi-
cos, que têm ocasionado a crise financeira em que nos acha-
mos." 

Confirma sua tese com vanos fatos de sedição em diversas provín-
c:ias e conclui aprovando o parecer da Comissão. 

24 de setembro de 1834, t. IV, p. 132-136. 

N.&C. 

Entrava na ordem do dia o parecer da Comissão de Legislação, sobre 
a representação de vários cidadãos da Bahia, reclamando "providências 
que possam garantir as instituições e a paz pública da mesma província". 
O parecer foi aprovado. 

3\:l/84 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Deve-se suspender o pagamento de dívidas, todas as vezes 
que uma nação não pode fazê-lo por se achar em circunstâncias 
extraordinárias; entendo que são essas circunstâncias que atual-
mente se dão, como se vê do relatório do nobre ministro da 
Fazenda, apresentado à outra Câmara e no qual se pede um cré-
dito de nove mil contos. Estando as finanças neste estado, não 
julgo prudente que se mande fazer este pagamento, havendo 
outros credores nas mesmas circunstâncias. A justiça distribu-
tiva aconselha que então se façam os pagamentos pro rata, mas 
não tenho conhecimento da igualdade de circunstâncias de to-
dos os credores, julgo que talvez fosse melhor encarregar-se 
uma Comissão desse exame, para depois se adotarem os meios 
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necessanos para que todos fossem contemplados com igualdade 
em seus pagamentos." 

Apresenta requerimento adiando a discussl"w até que entre em debate 
o crédito solicitado pelo Governo. 

24 de setembro de 1839, t. IV, p. 139-140. 

N.&C. 

Entrava na ordem do dia o parecer da Comissão de Fazenda autori-
zando o Governo a pagar uma dívida de 1.950$00 referente ainda ao tem-
po da Independência. A discussão é adiada em face do requerimento do 
Pe. Ferreira de Melo. Na sessão seguinte, o requerimento é rejeitado e 
aprovado o parecer da Comissão para passar à terceira discussão (Anais, 
IV, 156). 

39/85 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Convencido de que o projeto, fere a Constituição, propõe-se defender 
o adiamento da discussão, refutando os argumentos em favor do projeto. 

As circunstâncias hqje diferem muito das circunstâncias dos 
anos anteriores, quando o Governo pediu ao Corpo Legislativo 
as providências para imvor a ordem e estas lhe foram negadas. 
No presente ano, a Fala, do Trono apresentou o Império "como 
possuído do espírito de ordem em todos os pontos". Mas o Se-
nado, no Voto de Graças, não achou que "a ordem tivesse a 
latitude que se dizia". Os que defendem a urgência do projeto 
atribuem as causas que afligem o Brasil a certas leis de algu-
mas Assembléias provinciais, e especialmente a lei dos prefeitos 
derrogada por algumas dessas Assembléias. 

Mostra a inconsistência des&e argumento. 

Outra causa dos males que sofremos foi atribuída às censuras feitas ao 
Governo, em várias províncias: 

"A se quererem abolir as censuras em um governo represen-
tativo, melhor seria que mudássemos de forma de governo, por-
que a censura serve para orientar e dirigir com acerto a admi-
nistração, quando ela está de boa fé, porque pode muitas vezes 
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não ter C'ncarado em objeto debaixo do verdadeiro ponto de 
vista para o bem do Estado." 

Mas sendo advertido pelas censuras do Corpo Legislativo, receia <' 

emenda a sua marcha. 

"Eu não julgo que as censuras feitas ao Governo sejam a 
causa dos males que nos oprimem, pelo contrário talvez a causa 
seja porque o Governo não tem ouvido, como lhe cumpria, as 
censuras e observações do Corpo Legislativo." 

Não pretendera atacar, na sua intervenção anterior, o governo da 
Bahia, mas a prática das nomeações ditadas por interesses escusos: 

"O inconveniente de se nomearem para empregos tão im-
portantes homens que não têm um nome a sustentar ou uma 
reputação a perder e que, não podendo manter-se nos empregos 
nem serem para eles lembrados, senão pelo patronato e afilha-
dagem, não recuam diante de meio algum, por mais desonesto 
que seja, para garantirem-se no gozo do cargo que menos dig-
namente ocupam." 

As sedições que explodem por toda paite não podem ser atribuídas à 
licença dos periódicos: 

"A qual lado pertencem estes papéis, que nesta Corte, des-
de 1836, levaram o escândalo e a prostituição ao mais alto pon-
to? Por quem era dirigido o célebre Paraibuna, em minha pro-
víncia? Por quem é sustentado, no Ceará, O Dezessei.s de De-
zembro; em São Paulo, O FiJnix; em Minas Gerais, O Correio e 
o Unitári.o; na Bahia, o Mercantil? Não se dizem eles os susten-
tadores da ordem? Não profanam a sagrada causa da monar-
quia, que afetam sustentar, cuspindo sobre a face de cidadãos 
respeitáveis os convictos e as mais descaradas calúnias? 

"Senhores, em minha província há também periódicos da 
oposição; mas que linguagem pode ser a deles, quando os que se 
dizem colaborados pelo presidente, mandados por ele repartir 
por seus apaniguados, e o que é mais, sustentados pelos dinhei-
ros públicos, apresentam, a par dos atos do Governo que publi-
cam as mais torpes calúnias, as mais torpes injúrias, contra 
tudo o que há de mais respeitável na província? Se o Governo 
tem por principal dever moralizar a Nação, como oferece aos 
povos em suas folhas esse escândalo intolerável?" 
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O que se está pretendendo não é uma reforma dos Códigos mas 
uma lei excepcional, abolindo o Tribunal do Júri: 

"Mas, como é que o nobre senador, aliás jurisconsulto, pede 
por um acaso ordinário uma lei excepcional? :E: o júri o motivo 
dos assassinatos? Havia júri, quando, nesta mesma cidade em 
que estamos, assassinatos se perpetraram horrorosos, até no sexo 
frágil? Senhores, acontecimentos tais não há legislação que os 
previna; não nos iludamos, não comprometamos o futuro do país 
com leis excepcionais, que, por isso mesmo que se lhes quer dar 
o caráter de permanentes, deixam de ser a expressão das necessi-
dades atuais e são uma verdadeira reforma da Constituição, em 
que nos cumpre tocar. Voto pelo adiamento.'' 

23 de outubro de 1839, t. IV, p. 156-159. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo apoiava o adiamento da discussão do projeto 
de lei estabelecendo medidas piLra o restabelecimento da ordem. Argu-
mentava contra o senador pela Paraiba, Francisco de Sousa Paraíso, que 
fora governador da Bahia. A lei dos projetos conferia ao Governo o 
direito de nomeá-los. Esta lei fora derrogada em algumas províncias. O 
senador Paraíso atribuía a esslJ. lei uma das causas das sedições nas 
províncias. A discussão prossegue e o Pe. Ferreira de Melo obtém a 
palavra pela ordem. Propõe qu~ o projeto volte à Comissão para que, 
reestudando a organização do Tribunal do Júri, proponha medida para 
garantir a melhor escolha dos jurados: 

"Que nosso estado é desagradável, eu o reconheço; que há necessi-
dade de reformar algumas das nossas leis e com especialidade do Código 
do Processo, também o reconheço e estou pronto a concorrer para isso; 
mas que estamos com novas circunstâncias extraordinárias, para suspen-
dermos parte da Constituição por um projeto que em alguns dos seus 
artigos contém até absurdos, não vejo esta necessidade, nem estes novos 
casos extraordinários, porque Qs nossos males datam de muito remota 
época." 

Aduz vários exemplos em apoio de sua tese e acaba admitindo a 
rejeição do adiamento (Anais, IV, 163-164). 
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O Paraihww era um jornal de Barbacena. A Biblioteca Nacional 
possui apenas alguns exemplares de 1837 a 1839 mas não menciona o 
nome do redator ( 76 ). 

"Aparece na vila de Barbacena, hoje cidade, o 10 número de O 
Parailmna (nome da comarca), o primeiro periódico publicado na locali-
dade. Redigia-o o Pe. Justiniano da Cunha Pereira, e era a folha hostil 
ao regente Feijó, recebendo inspirações de Bernardo Pereira de Vas-
concelos». 

É contra este, pois, que lança uma seta o Pe. José Bento Leite Fer-
reira de Melo. 

O Dezesseis ele Dezembro era um jornal de Fortaleza, impresso em 
1839 por Galdino Marques de Carvalho (Catálogo ela E~osição ele His-
tória do Brasil, art. I, 351). 

O Fênix (aliás, Phenix) era dirigido por Clemente Falcão de Sousa 
e Joaquim José Pacheco ( 77 ). 

Clemente Falcão ele Sousa, diz Spencer Vampré, sustentou O Fênix 
de 1838 a 1841, "desprezando perigos e ameaças contra sua própria vida". 
Pertenceu ao Partido Conservador, ainda que anticlerical. Era um parti-
dário ferrenho do enciclopedismo francês que adquirira em França ( 78 ). 

O Correio de Minas publicava-se em Ouro Preto desde 1838 bem 
como o Unitário ( 1838-1840 ), cujo antifederalismo se revela desde o título. 

Do Mercantil, da Bahia, a Biblioteca Nacional s6 possui exemplares 
muito posteriores a essa época. 

39/86 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Envia requerimento solicitando informações sobre a lei de nomeação 
dos empregados judiciários da Província do Ceará. O governador man-
dara sustar a execução da lei, donde resultara um conflito com a Assem-
bléia provincial. A situação pode deteriorar-se e dar origem a muitas 
desordens. 

26 de setembro de 1839, t. IV, p. 169--171. 

(76) V. Catálogo da Exposição de História do Brasil, Rio, Biblioteca Na-
cional, 188~ - I, 417. Mas as Ephemerides Mineiras, de JOAO XAVIER DA VEIGA, 
II, 1897, p. 263, assinala a 14 de maio de 1836. 

(77) NELSON WERNECK SODR!l:: História da Imprensa no Bra$il, Rio, 
Civilização Brasileira, 1966, p. 203. 

(78) SPENCER VAMPRÉ: Memórias para a História da Academia de s. 
Paulo, Saraiva, 1924, I, 179. 
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N.&:C. 

Depois de debatida a matéria, o Pe. Alencar concorda em retirar o 
requerimento e apresentar outro simplesmente pedindo ao Governo 
medidas cabíveis. 

39/87 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Vota contra o artigo em discussão, porque julga que a Comissão que 
o elaborou envolveu-se no equívoco. A Comissão quis corrigir o artigo 
110 do Código que fixa em 20. 000 o número necessário para caracterizar 
o crime de rebelião, por julgar esse número exagerado: 

"O Código tem marcado penas para cada um dos crimes pú-
blicos designados nos artigos de que faz menção o projeto; em-
bora não lhes dê o nome de rebelião, contudo marca penas em 
cada um deles, ainda quando sejam cometidos por diminuto 
número de pessoas; nenhum fica impune, ainda quando se não 
dá a reunião de vinte mil pessoas." 

Também considera exagerado esse número, dadas as circunstâncias 
do Brasil: 

"Onde a população é pequena e disseminada por um vasto 
território, poderá a segurança pública correr grande perigo, reu-
nindo-se um número ainda menor de vinte mil pessoas." 

Mas há um equívoco em confundir punição dos crimes políticos com 
a suspensão das garantias: 

"Se o Código foi excessivo, exigindo 20 mil pessoas para se 
dar o caso de suspens&o de garantias, a nobre Comissão tam-
bém foi excessiva, em classificar o crime de rebelião de uma 
maneira que pode ter lugar a suspensão de garantias no caso em 
uma só pessoa ou muftO poucas cometeram crimes públicos?'' 

28 de setembro de 1839, t. IV, p. 205-206. 

N. &C. 

Entrava em segunda discussão o projeto do Senado sobre as medidas 
para a manutenção da ordem, cujo artigo 1 Q definia os crimes políticos, 
inclusive o de rebelião. O Pe. Alencar volta sobre a matéria, insistindo 
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na idéia do risco de considerar crimes de rebelião, com suspensão dP 
garantias, todos os crimes públicos. 

Trata da lei de 3-XII-1841, reformando o Código do Processo, de 
1832, e criando a polícia centralizada. Criou-se um chefe de Polícia em 
cada província. Os juízes municipais, os juízes de Direito de comarca 
passaram a ser nomeados pelo imperador. 

39/88 DIOGO ANTôNIO FEIJÓ 

Intervém na mesma discussão, rejeitando o artigo: 

"O fim da Lei Penal é descrever as ações e omissões cnnu-
nosas e impor-lhes penas correspondentes que possam afastar o 
desejo de as praticar. Sem dúvida há crimes cometidos por um 
indivíduo e por muitos. O Código fez esta necessária divisão; e, 
vendo que não é possível que uma só pessoa se proponha, por 
exemplo, a alterar a forma de Governo, chamou rebelião a reu-
nião de pessoas que tivessem fim semelhante. Senhores, a clas-
sificação de crimes individuais e de multidão é necessária; até 
por bem da humanidade. Não é justo que safra igual castigo o 
autor que aconselhou ou dirigiu a multidão, ao que devem sofrer 
os cúmplices que nela foram instrumentos da vontade alheia." 

Observa que é inexata a interpretação dada ao artigo 110 do Código 
Criminal: 

"Note o Senado que ele não exige vinte mil homens ar-
mados, como se tem dito, mas somente que a povoação, onde 
tem lugar a rebelião, conste de vinte mil habitantes. Sem dú-
vida este número é indispensável para que tal crime se realize. 
Vinte mil habitantes podem conter dez mil homens; tirando deste 
número os velhos, doentes e crianças, poderão pegar em armas 
quatro a cinco mil homens; ora, que homem se atreverá a alterar 
a forma do Governo estabelecido, a não contar pelo menos com 
este recurso?" 

Prefere que se mantenha o artigo do Código, com uma emenda subs-
titutiva: 

"Julgar-se-á cometido o crime de rebelião, reunindo-se, por 
um cálculo provável, cinqüenta pessoas, armadas todas ou parle 
delas." 

30 de setembro de 1839, t. IV, p. 222-223. 
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N.&C. 

No prosseguimento do debate, o Pe. Feijó volta a intervir: 

"Passando o artigo do projeto, tem lugar a suspensão de garantias 
quando um só homem ofender a qualquer dos artigos ali mencionados; e 
haverá maior injustiça do que suspender as garantias na Província de 
São Paulo, só porque ali um homem proclamou a República?" A emenda 
de Feijó é apoiada para entrar em discussão na sessão seguinte (Anais, 
IV, 230). 

39/89 JOS-e: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota contra a resolução: 

"Esta resolução me parece estar na razão de outras que já 
na Casa têm sido desprezadas, por isso que o coronel Carlos 
José de Melo é coronel de segunda linha; se este exemplo pas-
sar, então teremos de 4espender não pequenas somas com o 
pagamento das tenças concedidas a esses oficiais." 

Na sua opinião, a resolução constituía 

"uma espécie de sinecura, porque tais favores só devem ser 
concedidos a oficiais em efetivo serviço; e se tais favores se 
generalizassem muito, faríamos com eles uma horrorosa despesa." 

1 de outubro de 1839, t. IV, p. 231-232. 

N. & C. 

O Pe. José Bento Ferreira de Melo combatia uma resolução vinda da 
Câmara dos Deputados concedendo uma tença de 220$000 ao referido 
coronel, com parecer favorável da Comissão de Marinha e Guerra. O 
marquês de Paranaguá entra no debate apresentando requerimento pe-
dindo vistas dos documentos aµexados à resolução. O Pe. Ferreira de 
Melo volta a intervir apoiando o requerimento e rebatendo os argumentos 
que defendiam a concessão da tença. O requerimento é aprovado (Anais, 
IV, 234). 
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39/90 JOSÉ BE:\TO LEITE FERREIRA DE :t-.IELO 

Está convencido da situação de intranqüilidade reinante na Provín-
cia da Bahia. Discorda porém da representação enviada à Assembléia por 
alguns cidadãos daquela província: 

"Eu não posso simpatizar, Sr. presidente, com a represen-
tação que envolve uma espécie de ameaça ao Corpo Legislativo, 
dizendo que, se tais medidas se não tomarem os signatários cui-
darão de salvar-se, lançando mão das medidas, isto é, das medidas 
de salvação pública. 

Ora, Sr. presidente, quando todos nós nos modificamos com 
o estado atual do Brasil, quando o Corpo Legislativo é o único 
centro de união do Império, é que aparecem representações amea-
çando o Corpo Legislativo, prometendo os representantes tomar 
providências de moto próprio, se elas se <lerem no tempo c pelo 
modo que eles entendem!" 

Considera a representação um "exemplo fatal", porque várias pro-
víncias se encontram em estado de agitação. Refere-se especialmente à 
situação no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Critica a 
atuação do Governo que, para enfrentar essas agitações, só pensa em au-
mentar o recrutamento "a fogo e ferro" e aumentar os impostos: 

"Nós temos sobrecarregado as gerações vindouras com uma 
dívida enorme, que há de ser paga com o suor dos honrados la-
vradores e negociantes, que aliás se vêem vexados com tributos 
e recrutamento horrorosos, enquanto que os governantes gozam 
de todas as comodidades, divertem-se nos bailes e funções e pouco 
se importam com os males que sofre o país." 

A situação nacional pode estimular as ambições dos que pretendem 
voltar ao absolutismo: 

"Nunca temi o absolutismo no Brasil, jamais ele há de im-
perar entre nós e ai dos miseráveis que quiserem fazer essa ten-
tativa; mas, há um ponto de vista debaixo do qual temo o que 
há de haver quando ele aparecer. Não sei se os sinceros amigos 
da Constituição e do Trono poderão obstar aos males dessa rea-
ção e se eles não darão motivo a que os desordeiros proclamem 
o sistema oposto, sem que possam ser suplantados pelos sinceros 
amigos do Trono e da Constituição. Não pense o nobre senador 
que cu jamais me possa persuadir de que o despotismo, nem 
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mesmo na Bahia, possa predominar, porque, se esse partido aí 
aparecer, há de ser logo sufocado; mas, esta mesma tentativa não 
trará funestas conseqüências? Não dará motivo pelo menos a 
uma reação violenta e anárquica? Receio que sim." 

2 ele outubro de 1839, t. IV, p. 249-252. 
N. & C. 

Entrava em última discussão o parecer da Comissão de Legislação 
sobre a representação de vários cidadãos da Bahia, pedindo providências 
acerca do estado atual da mesma província. O senador Vergueiro apre-
senta requerimento adiando a discussão até que se obtenham novos escla-
recimentos. Na sessão de 4 de outubro, o Pe. Ferreira de Melo volta a 
se pronunciar contra o parecer da Comissão que mostrava certa simpatia 
para com a representação (Anais, IV, W7). 

39/91 JOS11: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda do artigo, porque crm vez de tranqüilizar o país, sua apli-
cação será causa de agravamento das tensões. 

"Será conveniente que, quando um único indivíduo cometa 
um crime desses. se julgue já o Estado em rebelião e se suspen-
dam as garantias? Creio que este artigo, assim como está, é ver-
dadeiramente um alarme que se vai espalhar pelo Brasil, por-
que desde que pela prudência de um indivíduo se pode 
considerar o país em rebelião, e suspender as garantias, eu não 
sei que possa haver mais paz e tranqüilidade." 

Refuta os argumentos como medida preventiva e mostra com exem-
plos de várias províncias, como a supressão das medidas de terror tem 
trazido o restabelecimento da paz. Votará assim contra o artigo. 

2 de outubro de 1839, t. IV, p. 260-263. 

N.&C. 

Continuava a discussão do artigo l 9 da resolução sobre medidas 
para o restabelecimento da tranqüilidade pública. A discussão é adiada 
pela hora. O artigo porém é aprovado na sessão de 4 de outubro (Anais, 
IV, 275). 
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39/92 fOSf; \1AHTI:\1Al'\O DE ALEl'\CAH 

Pronuncia-se contra a pena de morte prevista no artigo em dis-
cussão: 

'"Eu sei que a nobre Comissão desejosa de remediar os males 
que afligem o país, provenientes das desordens públicas, foi 
levada ao excesso de marcar tiio grave pena para os crimes 
públicos. Mas eu cuido que, se a nobre Comissiio pesar bem 
essas circunstâncias, reconhecerá que não é pela brandura das 
penas, mas sim por não serem elas impostas aos criminosos que 
as desordens continuam. E se as penas mais brandas que estão 
no Código não se impõem, como se deve esperar que seja im-
posta a rigorosa pena de morte?" 

Vota contra o artigo e apresenta emenda: 

"Suprimam-se as palavras - Aos autores, pena de morte -
e em lugar desta pena ponha-se a marcada no artigo 110 do 
Código Criminal." 

4 de outubro de 1839, t. IV, p. 275-276. 

N.&C. 

O artigo 29 da resolução sobre medidas para garantir a tranqililidade 
pública previa: 

"Artigo 29 - Penas: aos autores, morte, no grau máximo; prisão 
perpétua com trabalho, no médio, e por 20 anos no mínimo; aos cúmpli-
ces, prisão perpétua com trabalho no grau máximo, 20 anos no médio e 
10 anos no mínimo.'' 

O Código Criminal previa prisão perpétua, dependendo das garan-
tias às quais se refere o Pe. Alencar, antecipando-se à discussão do 
artigo 3º, onde essas agravantes eram definidas. A emenda do Pe. Alen-
car é aprovada e entra em discussão (Anais, IV, 279). O mesmo padre 
volta a defendê-la, refutando os que sustentaram a pena de morte: 

"O nobre senador que combateu a minha emenda fugiu inteiramente 
do argumento que eu tinha apresentado e só tratou de horribilidades, 
como o incêndio da Bahia e outros objetos horrorosos, que nem eu nem 
ninguém pode desculpar, nem desejar que fiquem impunes. 

Senhores, o argumento é este: As penas do Código tem sido im-
postas a quem tem cometido estes crimes? Não; logo, como saber que 
elas niio são bastantes? 
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Sr. presidente, cada um lê pela sua cartilha e segundo ela pensa. 
O que eu vejo é que as penas rigorosas em crimes políticos trazem 
consigo a reação". Cita vários exemplos em abono de sua tese. 

39/93 JOSÉ BENTO LEITE FEH.REIRA DE MELO 

Votará também contra o artigo que foi inspirado no terror que se 
apoderou dos membros <la Comissrt0, ante os fatos de violência ocorridos 
em várias províncias: 

'Voto contra este artigo 2'i, que, como todos os outros <lo pro-
jeto, não inspira senão um desejo de destruição e de sangue; dis-
posi~es há em um dos artigos que são ainda mais bárbaras que 
as velhas ordena~es do livro 59: naquela ordenação pródiga da 
pena de morte, se mandava impor a mesma àquele que furtasse 
a quantia de um marco de prata; neste projeto, porém, se manda 
impor a mesma pena indistintamente pelo roubo de qualquer 
f!uantia, de sorte que poderá ser concienado à morte quem furtar, 
por exemplo, dez réis; e é. desta forma que se dispõe da vida dos 
brasileiros no século XIX e por opiniões políticas. Se disposi~es, 
senhores, semelhantes ~ts que se contêm neste projeto, há mais 
tempo existissem, alguns membros desta Casa não estariam hoje 
aqui sentados, porque alguns em remotas épocas foram proces-
sados por opiniões políticas e como rebeldes; e o que é ainda 
mais admirável é que hoje um nobre membro da Comissão trouxe 
a autoridade do Divino l}edentor para apoiar a pena de morte e 
citou o texto: - Quem com ferro fere, com ferro é ferido. - O 
nobre senador sabe muitq bem o sentido destas palavras, as quais 
tinham por fim, não impor a mesma pena a quem ferisse, mas 
aconselhar para que tal ato se não praticasse, pois que o Divino 
Redentor pregou constantemente a humildade e a mansidão, pro-
curando desviar os crimes pelos meios da persuasão e sempre 
com moderação." 

4 de outubro de 1839, t. IV, p. 281. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo apóia a tese de Pe. Alencar. A discussão 
é adiada pela hora. 
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39/94 1os1~ MAR'lT\IANO DE ALEl\CAH 

Apresenta emenda exigindo que os paquetes sejam obrigados a tocar 
no porto da Paraíba, província que tantos serviços prestou ao Império 
e que se situa a mais de 100 léguas da capital. 

5 de outubro de 1839, t. IV, p. 292. 
N.&C. 

Discutia-se resolução da Câmara dos Deputados alterando o contrato 
celebrado com a Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor. A emenda 
do Pe. Alencar é rejeitada (Anai8, IV, 295). 

39/95 ANTONIO DA CUNHA VASCONCELOS 

Apresenta requerimento: 

"Requeiro o adiamento da discussão até que o Governo 
mande informar os presidentes das províncias que vão ser divi-
didas, ouvindo estes as Câmaras Municipais que hão de ficar 
pertencendo à nova província." 

7 de outubro de 1839, t. IV, p. 307. 
N.&C. 

Entrava em discussão o projeto do Pe. Alencar criando a Província do 
Cariri Novo. 

39/96 JOSÉ MARTII\ IANO DE ALENCAH 

Não vê razão para o adiamento. Não haverá mais tempo para a apro-
vação do projeto na presente sessão legislativa. As informações solicitadas 
pelo autor do requerimento de adiamento já começaram a chegar e conti-
nuarão a ser enviadas. Não há assim motivo para não aprovar logo o 
artigo l 9, em discussão, que mostra apenas a conveniência da criação da 
nova província, sem enttar em questão de limites. Refere-se em particular 
a duas vilas da Paraíba anexadas à nova província: 

"Quando propus que se anexassem aquelas duas vilas, com 
seus munícípios, à nova província, foi por me persuadir que da-
qui resulta muita utilidade a seus habitantes, ficando de 30 a 
40 léguas distantes da nova capital; quando para a Paraíba 
ficam distantes mais de cem léguas. Além disso. as relações 
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mais naturais daqueles povos são para o Cariri, onde vão buscar 
os gêneros de primeira necessidade; e as outras relações comer-
ciais são para Pernambuco e pouca'> tem com a Paraíba." 

7 de outubro ele 1839, t. lV, p. 307-308. 
N.&C. 

O Pe. Alencar se refere às duas vilas da Paraíba, Piancó e Vila do 
Sousa, para prevenir objeç.-ões do Pe. Cunha Vasconcelos, senador por 
aquela província. Este aliás retoma logo a palavra para esclarecer sua 
posição: 

"Não duvida votar pelo que diz o Pe. Alencar; mas como a decisão 
que se requer tem relação com outras províncias e como ele orador não 
é senador de uma só província, porém sim do Brasil inteiro, julga que 
os interessados devem ser ouvidos e resolver-se a questão com mais co-
nhecimento de causa." 

O adiamento porém não passa e é aprovado o artigo lQ (Anais, IV, 
309) . Sobre o texto do projeto e sua justificativa, ver sessão de 18 de 
agosto de 18391 (Anais, III, 204 e ss). Aprovam-se logo o § 1 Q do artigo 2Q e 
artigo 3Q e entra em discussão o artigo 4Q 

39/97 JOS:E: MARTlNI.A,..NO DE ALENCAR 

Justifica o artigo 4Q do mesmo projeto em discussão: 

"Há um intervalo entre esta lei (se passar) e as eleições 
gerais; e, enquanto não se faz esta eleição, é preciso saber quem 
representa a nova província, porque neste intervalo pode morrer 
um senador ou pode um deputado pelo Ceará ser nomeado mi-
nistro de Estado. Nestes casos, entra em dúvida qual é destas 
duas províncias a que deve proceder à eleiç-lo. Sendo isto uma 
dificuldade, qual era o meio de que se deveria lançar mão para 
se sair dela?" 

7 de outubro de 1839, t. IV, p. 310. 
N. &:C. 

O artigo 4Q dizia: "Logo que a lei for sancionada se tirará por sorte, 
na Câmara dos Deputados e no Senado, dentre os oito deputados e os 
quatro senadores do Ceará, quatrq deputados e dois senadores para repre-
sentarem a nova província." 
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Logo a seguir o P<='. Alencar Yolta a defender o artigo contra os que 
exigiam mais informações estatísticas sobre a população da nova provín-
cia para o cálculo do número dos seus deputados. O artigo afinal é apro-
vado (Anais, IV, 314). Na sessão seguinte são logo aprovados os a1tigos 
69 e 79 A pedido do próprio Pe. Alencar a discussão do artigo 59 é adiada, 
até que se aprovem os §§ 29, 39 e 49 do artigo 29 que tratavam dos limites 
da nova província. 

39/98 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Na sua opinião, o Governo violou a Constituição quando, sem autori-
zação do Corpo Legislativo, transformou o Seminário de São Joaquim em 
Colégio Pedro II. Refere-se à situação de anarquia do estabelecimento: 

"O espírito de insubordinação que ali se desenvolveu pare-
ce-me que teve origem, além de outras causas remotas, no exem-
plo de um fatal ato do Governo. 

Desde que o diretor <laqueie colégio, conhecendo que um 
aluno não tinha comportamento regular como devia ter, o lan-
çara para fora do colégio; e que o Governo, sem ouvir o diretor 
do mesmo colégio, mandara por uma portaria admitir esse alu-
no. De então em diante começaram as desordens e a insubordi-
nação que apareceram naquele colégio." 

8 de outubro de 1839, t. IV, p. 317-318. 

N.&C. 

A intervenção do Pe. Ferreira de Melo vem a propósito da discussão 
do orçamento para o ano financeiro de 1840, que previa verbas para aque-
le estabelecimento de ensino. 

O Seminário de São Joaquim, outrora chamado Seminário dos órfãos 
de São Pedro, "não era um verdadeiro seminário no sentido moderno. 
Embora trajassem a veste talar, os colegiais e órfãos de São Joaquim 
destinavam-se a diferentes modos de vida a que chamassem suas voca-
ções" (Monsenhor Pizarro e Araújo), enquanto os alunos do Seminário 
de São José, fundado pelo bispo D. Frei Antônio de Guadalupe, em 1739, 
"preparavam-se para o sacerdócio, conforme o Concílio Tridentino" ( 79 ). 

(79) V. Monsenhor MAURiLIO CÉSAR DE LIMA: o Seminário Arquidio-
cesano de São José, Rio, Agir, 1946, p. 14-15. 
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O Seminário de Süo Joaquim fora fundado pelo vigúrio colado eh 
Candelária ele Inácio da Costa 1las<.:arenhas, <.:om licença do bispo, "com-
padecido do abandono em que viviam os meninos 6rfüos". Ouvida a 
Câmara Municipal foi criado um recolhimento perto da Igreja ele Santa 
Rita. O bispo D. Frei Antônio de Guadalupe deu existencia legal ao esta-
belecimento atendendo à infância abandonada, não só na formação de um 
seminário, a que temos dado princípio na forma do Concílio Tridentino 
[que seria o de São José, até hoje existente] mas também por meio da 
instituição de um colégio, em que sejam criados os meninos órfãos de 
pais pobres. Neles seriam instruídos na doutrina cristã, ler, escrever, na 
língua latina, música e instrumentos, como também nas funções eclesiás-
ticas de que possam ser capazes. Instituímos, pois, nesta cidade do Rio 
de Janeiro, um colégio para criaçüo de meninos órfãos ( 1739). O hábito 
era de pano branco com uma cruz vermelha no peito. Mais tarde ocupa-
ram os alunos a capela e claustro de São Joaquim (daí a mudança ele 
nome), no local onde hoje está o externato do Colégio Pedro II. Os alunos 
rezavam no coro os ofícios diversos, acompanhavam a procissão e obti-
nham renda cantando em enterros religiosos. O reitor e vice-reitor eram 
de nomeação do prelado. Se algum aluno quisesse estudar filosofia teria 
que cursar as aulas do Seminário de Silo José. 

Em 1817 o seminário serviu d.e sede a uma tropa e os alunos que ti-
nham aptidão para a vida eclesiástica foram transferidos para o Seminá-
rio de São José. O edifício c o patrimônio foram considerados bens da 
Coroa. 

Segundo D. Manuel Joaquim ele Macedo o Governo agiu violenta-
mente suprimindo um estabelecinicnto que tinha patrimônio próprio e le-
gados instituídos em benefício dos pobres. 

Em 1821 D. Pedro, regenk, restabeleceu o Seminário de São Joa-
quim, desanexando seus bens da Coroa. Não era, pois, um seminário na 
forma tridentina, era um liceu de ofícios, casa para artesão cm nível pri-
mário. Os alunos passaram a usar jaqueta, e não mais o hábito. A inspeçfio 
cabia à Câmara Municipal por intermédio de um vereador. Este foi o 
estabelecimento transformado em Colégio D. Pedro II por decreto do 
regente Araújo Lima, de 12 de clezcmbro de 1837. Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, ministro elo Império, tinha esse ato como uma de suas glórias. 

Criado por ato do bispo e qispondo de patrimônio próprio, é difícil 
classificar a natureza do colégio. O fato é que ele inicia o ensino secun-
dário leigo estatal e gratuito. Para seu primeiro reitor foi nomeado frei 
Pedro de Santa Mariana, hispo dt· /\nemúria in partibns, antigo professor 
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de D. Pedro I, talvez para que a apropriação dos bens eclesiásticos não 
ficasse muito chocante. 

O Pe. José Bento Ferreira de Melo chocou-se ainda com a não par-
ticipação do Legislativo em ato de tanta importância ( 80 ). 

39/99 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda da redução da verba para o Senado. A redução se baseia 
na diminuição do número de senadores e nas faltas freqüentes de vários 
deles. Culpa o Governo pela administração porque não preenche as vagas 
com a escolha de novos senadores: 

"Julgo que ao Governo cumpria escolher imediatamente, não 
s6 porque deve ter interesse em que o Corpo Legislativo esteja 
completo, como porque é o seu dever preencher o número de seus 
membros. Não vejo nenhum motivo que possa desculpar essa 
falta de execução de lei acrescendo que este ano já duas ou três 
vezes deixou de haver sessüo por falta de número. 

Tenho, porém, esperanças de que o Sr. núnistro há de ser 
e.x;ato no cumprimento da lei, e que de certo não se demorará 
·em satisfazer uma coisa de primeira necessidade, cumprindo as-
sim o que a tal respeito manda a Constituição." 

8 de outubro de 1839, t. IV, p. 319-320. 
N.&C. 

Em discussão o orçamento que previa para o Senado a verba de 
214. 728$000, que a Câmara dos Deputados reduzira para 211.128$000. É 
contra essa redução que o Pe. Ferreira de Melo protesta, interpelando o 
ministro do Império, presente à discussão, Manuel Antônio Galvão. 

Em outubro de 1839 havia no Senado as seguintes vagas: 
5;t cadeira de Pernambuco - José Inácio Borges falecera em 6 de 

dezembro de 1838. 
O visconde de Suassuna só foi nomeado em 11 de outubro de 1840. 
F1 cadeira do Rio Grande do Sul - Antônio Vieira da Soledade fa-

lecera em 16 de dezembro de 1836. 

(80) V. Pe. MOREIRA DE AZEVEDO: o Rio de Janeiro, Rio, Garnier, 1877, 
II, 61: Anuário do Colégio Pedro II, v. III, 1937. 

ESCRAGNOLLE DóRIA: Memória Histórica do Colégio Pedro II, Rio de Ja-
neiro, 1937. 
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O duque de Caxias só foi nomeado em 19 de setembro de 1845 e 
empossado a 11 de maio ele 1846. 

5ª' cadeira de Minas Gerais - Sebastião Luís Tinoco da Silva fale-
cera em 11 de junho de 1839. 

O marquês de Sapucaí foi nomeado em 29 de outubro de 1839 e 
empossado a 13 de abril de 1840. 

39/100 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Protesta contra os abusos cometidos pela administração dos Correios  
da Província de Minas:  

"O clamor é constante a respeito dos abusos que se cometem 
com as cartas: há demora na entrega delas e algumas anterior-
mente têm sido abertas. Há dois anos a esta parte que todos 
aqueles que têm negócios de importância vêem-se obrigados a 
fazer despesas à sua custa, mandando próprios, se querem que 
as suas cartas cheguem ao seu destino e isto porque existe uma 
desconfiança de que essas cartas sejam abertas ou subtraídas, 
desconfiança fundada no' clamor que aparece e nos boatos que 
correm." 

8 de outubro de 1839, t. IV, p. 324. 

N.&C. 

O protesto vem a propósito da discussão do orçamento. O ministro 
do Império, Manuel Antônio Galvão, sente-se ofendido com as observações 
do Pe. Ferreira de Melo, que retoma a palavra para justificar-se e apre-
sentar fatos concretos (Anais, IV, 326). Na sessão de 9 de outubro, o 
Pe. Ferreira de Melo cita fatos cm que fundou sua censura à adminis-
tração dos Correios: 

"Ignora o Sr. ministro, talvez por ter estado fora do Império, uma cé-
lebre invasão de ratos, que em 1837 acometeu a caixa de correio geral 
em Ouro Preto. O próprio administrador geral oficiou à Assembléia pro-
vincial sobre essa invasão e então se conheceu que os ratos tinham pre-
ferido as ca1tas que do Norte eram mandadas para o Sul e do Sul para 
o Norte; e conheceu-se mais que a razão dessa invasão foi a influência 
de uma reeleição pois que somente as cartas de certas pessoas foram pre-
feridas pelos ratos; acrescendo que um período dessas cartas, escritas 
pelo cidadão Olímpio ao Sr. deputado Ottoni, havia sido um mês antes 
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publicado pelas mesmas palavras cm um dos jornais do Governo; e isto 
sem que as cartas houvessem chegado ao seu destino". A corrupç~Lo dos 
Correios teve razões políticas que levaram a conseqüências sangrentas: 

"Eu vou citar a V. Ex?-, a época em que principiou a ter lugar o 
desenvolvimento dessa imoralidade nos Correios; e o Senado me permi-
tirá que eu recorde um fato horrível da nossa história: mas preciso é 
que S. Ex\l, que há tanto tempo se acha fora do Império, conheça o que 
nele se há passado e se convença que uma administração que para ganhar 
alguns votos em uma fatal eleição fez derramar sem dó tanto sangue 
brasileiro, sacrificou a causa de uma província e eternizou assim a guerra 
que nos desola no Rio Grande, e não podia recuar diante da inviolabi-
lidade das cartas. Senhores, eu me refiro ao destroço das armas imperiais 
no Rio Pardo! Quem ignora hoje que o desejo de lucrar alguns votos 
para o candidato da administração ocasionou essa horrorosa catástrofe; e o 
luto da viúva, os gemidos da orfandade ·e mais que tudo, o comprometi-
mento da integridade do Império foram os prelúdios da inauguração do 
regente do Império" (Anais, IV, 333). O Pe. Ferreira de Melo visava di-
retamente Bernardo Pereira de Vasconcelos, que logo a seguir se defende 
com veemência. 

A vila do Rio Pardo era considerada capital dos legalistas. Foi ata-
cada a 30 de abril de 1838 pela fina flor dos farroupilhas, inclusive Bento 
Gonçalves, Bento Manuel Ribeiro e Antônio Neto. Sebastião Barreto e 
Andrade Neves retiram-se derrotados. Rio Pardo caiu em poder dos re-
volucionários ( 81 ). 

39/101 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Aprova a verba destinada a pagar o cargo novo de um inspetor geral 
dos Correios. Aproveita da oportunidade para queixar-se da irregularidade 
no serviço dos vapores: 

"Eu não sei bem o que se passa em outras partes; porém no 
Ceará sei que não tem havido regularidade alguma a este res-
peito. Às vezes o vapor chega e sai no mesmo dia, outras vezes 
demora-se para o outro; mas, sempre sai a horas incertas e até 
alguma vez tem saído como por uma espécie de surpresa, de 
maneira que aquelas pessoas que não têm a fortuna de estar na 
intimidade com o Governo ou com o negociante que ali serve 

(81) V. WALTER SPALDING: A Revolução Farroupilha, São Paulo, C.E.N. 
1939 (Brasiliana, v. 158, p. 83-343). 
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de agente da companhia, perdem a ocasião de meter suas cartas 
na mala do Correio." 

9 de outubro de 1839, t. IV, p. 335. 
N.&C. 

Continuava a discussão do orçamento. 

39/102 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Nos arredores de São Paulo há léguas de terras devolutas, 
porque são muito ·estéreis; entretanto, não falta nem mercado nem 
estradas; e porque, longe de as cultivar se foge a procurar ser-
tões, donde vêm os mantimentos para a cidade? Porque não 
se sabe agricultar; logo, de que necessitamos primeiro é dos meios 
de ter produtos e depois dos meios de os transportar. 

Sobre o Jardim Botânico, que o ilustre senador, apoiado em 
fatos, asseverou que era necessário grande número de trabalha-
dores e eu também argumentarei com a própria experiência. Sou 
lavrador, tenho quarenta mil pés ele chá, arvoredos e mais plan-
tações necessárias para o uso da casa; entretanto, faço tudo isto 
com 10 ou 12 trabalhadores; é verdade que sirvo-me de enxadas, 
de arados tirados por llj-nimais, que cada um faz o serviço de 
20 ou 30 pessoas no dia; mas, faça-se isso, que hoje já não será 
tão difícil, e ver-se-á se com muito pouca gente se não custeia 
otimamente o Jardim." 

9 ele outubro ele 1839, t. IV, p. 345. 
N.&C. 

Discutia-se a verba de 14 ç:ontos de réis destinada ao Jardim Bo-
tânico. 

39/103 DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ 

Denuncia a existência de despesas supérfluas com empregados inúteis 
e refere-se a seguir às verbas solicitadas para o Colégio Pedro II, antigo 
Seminário de São Joaquim. 

·~ um escândalo que o ministro arbitrariamente desviasse 
este seminário do destino que os particulares lhe dão, apoiados 
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na lei, e que criasse, alc'·m disso, empregados e orcl<:nar1r><; <: 'l 11': 

se nos venha pedir dinheiro para uma criaç5.o toda elo CrJvr:rnr1. 

A lei pela qual se faz o orçamento determina que se lhe ajunte 
a lei em que se funda; mas, note o Senado que nesta cle'>pr~sa 

não vem a lei que a autoriza. Eu não proponho a emenda rlr: su-
pressão dessa despesa porque vindo englobada em outras, <: es-
tando já mui reduzida a soma total, pode bem essa rcduç.-ão cair 
sobre essa despesa. Eu rogo ao Sr. ministro que, por honra dr:sta 
Casa e por dever seu, não consinta que progrida esse seminário 
ilegalmente criado, que lhe dê o seu verdadeiro destino. Senhores, 
não basta que não possamos acusar ao ministro que arbitraria-
mente desmanchou obras feitas, dando nova forma ao edifício e 
o aplicou a diverso fim daquele para que foi criado, ainda ha-
vemos passar pela vergonha de aprovar as despesas? Quem criou 
o estabelecimento que o dote e faça-lhe as despesas. A Assem-
bléia não teve parte nisso." 

9 de outubro de 1839, t. IV, p. 346. 

"N.&C. 

Sobre a questão do Seminário de São Joaquim, ver 39/97. 

39/104 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Protesta contra a pressa com que se vem votando a lei do orçamento, 
retida na Câmara dos Deputados por tão longo tempo que não deixa 
oportunidade ao Senado para discuti-la com atenção. Quando se apre-
sentam emendas, sabe-se de antemão que não serão aprovadas, por falta 
de quorum. Assim mesmo apresentará emenda suprimindo a verba de 1 B 
contos para o Colégio Pedro II. Retoma e desenvolve os argumentos apre-
sentados pelo Pe. Feijó. 

9 de outubro de 1839, t. IV, p. 3-±6-348. 

N.&C. 

Logo a seguir, o Pe. Ferreira de Melo retoma a palavra para desviar 
o debate para o campo político e desfechar violento ataque ao Ministério 
chefiado em 1837 por Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador do 
Colégio Pedro II. Várias causas inspiraram a transformação do Seminário 
em Colégio: 
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"Uma delas foi para dizer que o Ministério de então estabeleceu 
um colégio debaixo do título Pedro II, título aparatoso, para fascinar a 
população. O outro motivo e talvez o principal era para acomodar afi-
lhados. Felizmente, foi nomeado para diretor um cidadão benemérito e 
por mais de um título respeitável, qual é o Exm9 Sr. bispo de Anemúrúz; 
mas ele desgraçadamente não continuou a presidir àquele estabelecimento, 
porque ele não podia convir em que um aluno fosse lançado fora do 
colégio por imoral e o Governo mandasse por uma portaria tornar a ad-
mitir a este estudante. Isto é o que tenho ouvido. O certo é que esse 
benemérito diretor demitiu-se". 

Ante as ponderações do ministro do Império, Manuel Antônio Gal-
vão, o Pe. Ferreira de Melo, na sessão seguinte, retira sua emenda (Anais, 
IV, 355). Bernardo Pereira de Vasconcelos, em longa intervenção, de-
fende a fundação do Colégio e responde aos ataques de Pe. Ferreira de 
Melo (Anais, IV, 355-368). 

39/105 DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ 

Procura repor a questão no~ seus verdadeiros termos: 

"Eu só perguntarei: quem criou esse Colégio? O Governo. 
Pois, como se vem pedJ.r dinheiro à Assembléia para um estabe-
lecimento em que ela não teve parte alguma?" 

Refuta a seguir os argumentos apresentados em defesa da criação do 
Colégio Pedro II: 

"O nobre ex-ministro procurou justificar-se desta usurpação 
de atribuição alheia, as~everando que o estabelecimento foi dado 
a El-Rei D. João VI, pelo bispo então administrador do Semi-
nário de São Joaquim. Admira que um jurisconsulto profira um 
semelhante argumento, pois o mesmo ilustre senador não acaba 
de confessar que o Seminário de São Joaquim fora instituído 
por um mineiro, para a educação de meninos órfãos pobres? 
Como então podia o bispo, mero administrador desse legado, doar 
o que lhe não pertencia?" [ ... ] 

"Continuou a justificar-se o ilustre ministro dizendo que, 
competindo ao Governo promover a instrução pública, está por 
isso mesmo autorizado a criações semelhantes. Se tal princípio 
passa, pode bem o Exm9 ministro converter os cursos jurídicos 
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em universidades ou colégios ele belas-artes, se assim j11lgar rr.ai·, 
conveniente à instrução pública. 

:e, pois, indubitável que é ilegítima a criação do Colégio, não 
só por dar-lhe diferente destino daquele para que foi criado, 
como por criar empregos e ordenados." 

Permite-se depois uma longa digressão na qual lastima o surgimt:11tu 
de facções políticas que ameaçam a integridade nacional: 

"Enquanto houver sociedade humana, há de haver divergên-
cia de opiniões; e, se isto às vezes é um mal, é também a origem 
desta infinidade de produções do espírito humano. f: indubitável, 
porém, que há estas máximas e princípios vitais e de grande 
interesse às sociedades, que muito convém propagar, a fim de 
que se arraiguem ao menos no maior número; e creio r1ue o 
Governo que isto obtiver fará um grande serviço à sociedade, 
a fim de que ela não se dilacere em frações." 

Analisa a situação conturbada das províncias e conclui: 

"Ofereço esta consideração ao Sr. ministro para que dê pro-
vidências a que as províncias não se dilacerem em partidos: eu 
temo que, se continuarem as causas, apareça algum rompimento 
que será bem difícil aniquilar." 

10 de outubro de 1839, t. IV, p. 36S-36U. 

N.&C. 

O Pe. Feijó responde diretamente a Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

39/106 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

O Ministério dos Estrangeiros, quando dispunha de um or-
çamento de 90 contos, desempenhava sua missão diplomática 
"sem que a dignidade nacional sofresse quebra, nem nossos di-
reitos fossem prejudicados". Agora, que o país se encontra em 
grande apuro financeiro, destina-se a esse Ministério uma quan-
tia extraordinária, sem que com isso melhore seu desempenho 
diplomático. 
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Cita vários exemplos: 
"Eu vejo aqui, entre outras legações, a <le Roma e desejo 

não recordar o estado cm que se acham as nossas relações com 
aquela Corte. 

Ali pioraram as nossas relações e diminuiu a nossa considera-
ção, porque negócios que afetam a dignidade nacional e ofendem 
os direitos da Coroa do Brasil tiveram lugar, sendo estes direitos 
postergados de uma maneira tal que não pode deixar de magoar 
aos que são sinceros amigos e zeladores da honra nacional. 

Vemos o mesmo a respeito do negócio do Oiapoque: quais 
foram os serviços que a diplomacia fez ao país? Quais os meios 
de que se serviu para reclamar os nossos direitos ou ainda para, 
em tempo, nos anunciar os meios? Nós vemos invadido esse ponto; 
e, segundo nos informou o nobre ministro, já a ocupação se não 
limita a esse ponto; outros pontos se acham invadidos; e muito 
receio que esta ocupação se estenda muito mais [ ... ] 

O Sr. marquês de Barbacena - É a navegação do Amazonas. 
O Sr. Ferreira de Afolo - Sim, e receio que o resultado será 

sempre em desfavor da dipnidade nacional: os fatos antecedentes 
me fazem recear o futuro; mas quantas desgraças acontecerem a 
este respeito, só ao Governo devem ser imputadas, porque o 
Corpo Legislativo estal'á pronto a dar todos os meios para serem 
reivindicados os direitos qacionais" (apoiados). 

Justifica a emenda que enviará à mesa: 
"Se pois este é o resultado das legações, que nós temos nas 

nações estrangeiras; se é çlesgraçado o estado de nossas finanças, 
como nós todos reconhecemos, como é que votaremos tais des-
pesas, com tamanha profusão? Por c1ue não nos lembramos dos 
tempos em que algumas economias se faziam nesta repartição e 
em que se fez o serviço público sem detrimento do país? [ ... ] 

O que eu penso, o que devo lembrar e me têm lembrado, 
é que a quantia pedida pelo Governo há de ser paga pelos mise-
ráveis lavradores brasileiros que hoje mais do que nunca são 
dignos de compaixão, porque são eles e suas futuras gerações 
que têm de pagar as grandes somas com que nós temos onerado 
o Brasil, com empréstimos sobre empréstimos e com escanda-
losos desperdícios, sem nos lembrarmos que os tributos que pa-
gam os lavradores são amassados com o suor do seu rosto e talvez 
arrancados a míseras famílias. 
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Achando-nos neste cstallo. obser\'(> r1w.: 11:ír1 ·.r· f raf :, r!<: ,.. ', 
nomia e sim que se vão aumentando as clr·<>1w"ª' pi'1blirx.. '.',::. 
aumento de ordenados, pensões, as mais das vezes inj11<;f.a<. •: ,_,1:11 
condescendências pouco prudentes, r1uasc sempre ern fo.vrlf p:1:-
ticular e raras vezes por amor ela cansa pública; porque m11it;i·. 
delas não são senão em favor clcssrs que vão gozar r:m n:wifr, 
desses ordenados em países estrangeiros. 

Eu não digo, Sr. presidente, c1ue não tenhamos Corpr, Di-
plomático em algumas Cortes da Europa, mas sim que nos li-
mitemos em dar esse grande número de pingues ordenados. Em 
muitas destas Cortes talvez nos bastasse um cônsul geral, encar-
regado de negócios para comcrvar as nossas rela~-ões. 

Não é conveniente que, estando nós em tal estado de apuro, 
devendo nos considerar reduzidos à pobreza por nossos disper-
dícios, estejamos fazendo vãs ostentações que, a continuarem, 
darão lugar a uma catástrofe estrondosa, a da bancarrota, que 
muito nos ameaça." 

11 de outubro de 1839, t. IV, p. 378-380. 

N.&C. 

A emenda do Pe. Ferreira de Melo propunha: 
Com as legações e consulados, 130 contos de réis, ao câmbio de 31. 

calculado no projeto das emendas da Câmara dos Deputados, podendo o 
Governo distribuir esta quantia, como melhor convier ao serviço nacional. 
A verba aprovada na Câmara dos Deputados era de 213. 312$000 ( AMis, 
IV, 376). 

O Pe. Fen-eira de Melo defende sua emenda dos argumentos contra 
ela levantados pelo ministro dos Estrangeiros, Caetano Malia Lopes Gama 
(Anais, IV, 381). O Pe. Ferreira de Melo volta a defender sua emenda 
mesmo reconhecendo sua incompetência em assuntos financeiros (Anais, 
IV, 385-387) . 

39/107 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Não há mais <ruem mandar; já morreram todos." 

11 de outubro de 18.39, t. IV, p. 385. 
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N.&C. 

Trata-se de um aparte ao discurso <lo senador Costa Ferreira que 
dizia: 

"Desejo c1ue o nobre ministro me informe alguma coisa sobre o trá-
fico de carne humana e sobre qual o peso c1ue se tem dado de fazer com 
que esses régulos da costa da Africa nos franqueem um local onde se 
mandem os africanos, como fazem nos Estados Unidos que na Libéria vão 
despejando esses miseráveis. É provúvel que o Governo tenha tomado na 
consideração devida esse negócio, um dos mais essenciais, no meu modo 
de entender, porque esses africanos devem ser mandados para a terra." 

A lei de 7 de novembro de 1831 considerava livres os africanos chega-
dos ao Brasil e mandava devolvê-los à África. Era necessário um entendi-
mento delimitando uma zona livre, tal como haviam feito os Estados 
Unidos, criando a república da Libéria. De outro modo eles aairiam outra 
vez no regime da escravidão. Isto nunca foi feito. Os negros apreendidos 
no tráfico ilícito eram confiados a instituições ou particulares até que se 
organizasse a expedição de retomo. 

A isso se refere muito pe1tinentemcnte o Pe. José Bento Leite Ferreira 
de Melo. 

39/108 JOSÉ BENTO q:ITE FERREIRA DE MELO 

Propõe-se votar pela emenda, por não ter informações que justifiquem 
a despesa com a tropa: 

"Esta tropa que hoje se chama - Fora de Linha - em outro 
tempo, em Minas, se c\1amava - Divisfto do Rio Doce - e era 
composta de seis ou sete divisões destacadas em diversos pon-
tos, contra os índios, para que não acometessem aos habitantes 
dos distritos. Lembra-me unicamente uma época em que foram 
chamadas à capital e que estas tropas (como disse um nobre se-
nador), pela maior parte nem calçadas estavam, nem tinham 
etapas e forragens, porque se empregavam em fazer roças." 

14 de setembro de 1839, t. V, p. 12-13. 

N.&C. 

Em discussão o orçamento para 1840-1841. O senador Holanda Ca-
valcanti apresentara emenda reduzindo a quantia destinada às forças de 
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linha. É esta emenda t1uc o Pc. Ferreira de ~lclo apóia, esperando maio-
res esclarecimentos do ministro da Guerra, o coude de Lajes. A emenda 
foi rejeitada. 

Essa tropa sui gcneris estava sob o comando elo coronel Cuido Thomas 
!vlarliere e conseguiu pacificar, a princípio com violência, mais tarde com 
boa vontade, os índios brabos que impediam o desbravamento do sertão 
nordeste mineiro. Marliere é considerado 1m1 precursor do trabalho dos 
militares na aproximação com os indígenas. 

Os soldados acabaram realmente, como disse o senador José Bento 
Leite Ferreira de Melo, por transformarem-se em agricultores, confrater-
nizando com os índios. Teve o apoio de dedicadíssimos párocos, alguns 
venerados pela populaçüo ( H~). 

39/109 JOSÉ MAH.TINIANO DE ALENCAR 

Propõe-se apresentar emenda que procura motivar: 

"Eu me persuado que na conservação de estabelecimentos 
como estes de que aqui se trata, devíamos ir obrando em con-
formidade com a forma de Governo que temos. Eu desejava 
r1ue, assim como aquilo que é puramente local e que está debai-
xo da alçada do governo provincial fosse inteiramente provin-
cializado, assim também aquilo que por sua natureza é da alça-
lla do Governo Geral estivesse debaixo de uma centralização. 
Desejava que para aqueles objetos que são verdadeiramente ela 
alçada elo poder central, corno este, não se considerassem pro-
vinciais e que, lançando-se as vistas sobre o todo do Império, 
se fizesse aquela divisão que se julgasse mais convenie11te ao 
bom desempenho elo serviço público." 

Baseado nesses princípios propõe emenda aumentando a gratificação 
dos empregados do arsenal de Pernambuco, onde há muito trabalho, por 
servir de arsenal das províncias do Norte. 

14 de outubro de 1839, t. V, p. 17-18. 
N.&C. 

Continuava a discussão do orçamento no parágrafo que destinava 
n·rhas para arsenais e armazéns de artigos bélicos. A emenda elo Pe. 

(82) V. AFRANIO DE MELO FRANCO: Guido Thomas Marliere, o Após-
tolo das Selvas Mineiras, Belo Horizonte, 1914. 
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Alencar ni:'to foi aprovada (Anais, V, 20), apesar dele voltar a defendê-la 
contra a impugnação de Alves Branco, ministro da Fazenda (Anais, 
V, 19). 

39/110 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apoiando a emenda do Pe. Alencar, que enalteceu os méritos da 
Província de Pernambuco, aproveita a oportunidade para comemorar os 
serviços prestados por Minas Gerais à sagrada causa da legalidade, por 
ocasião da sedição de 22 de março de 1833. Exalta os méritos do general 
José Maria Pinto Peixoto, não devidamente reconhecidos pelo Governo. 

"[ ... ] me lembro que, constando o exército da legalidade de 12 
mil homens e havendo entrado 6 mil na capital, nem uma gota 
de sangue se derramou; nem mesmo alguém foi insultado em 
sua pessoa ou propriedade o que ainda <1ue seja um elogio feito 
ao caráter cl6cil de meus patrícios, todavia, é em grande parte 
devido aos dignos oficiais que comandaram o exército. 

Compare-se agora, s'enhores, a revolta de Minas, sufocada 
em sessenta dias e sem dispêndio dos cofres públicos, pois que 
as despesas foram feitas pelas caixas particulares, formadas de 
subscrições, das quais sopraram ainda somas, que serviram para 
se fazerem obras públicas; compare-se, digo, esta rebelião com 
a da Bahia e se verá quanto difere uma da outra." 

14 de outubro de 1839, t. V, p. 18-19. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo afasta-se do tema em discussão, numa digres-
são de cunho político. 

Em 1833 houve uma revolta em Ouro Preto de caráter restaurador. 
Bernardo de Vasconcelos, no momento em Ouro Preto, asumiu o poder 
em substituição de Manuel Inácio de Melo e Souza, momentaneamente 
ausente. Pinto Peixoto, enviado elo Hio para jugnlar o movimento, con-
seguiu a adesão de todas as Câmaras P rc>pôs no poder o presidente. Não 
houve efusüo de sangue. 

Pinto Peixoto tinha sido fiel a Pedro I durante o seu reinado, mas 
portou-se com a maior isenção. 
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89/ lll JOS(.; BENTO i.Ein: FEnrrnrnA J)J<'. MELO 

Propõe a supressão do artigo em discussão e dá suas razões: 

"Ouço dizer que este artigo não traz vantagem alguma ao 
Governo, porque ainda dado o caso do empréstimo contraído 
fora do Império, possa ser, por exemplo, a 80, é bem sabido de 
todos e o nobre ministro melhor conhece que feitos os necessá-
rios descontos das alcavalas, corretagens, etc., vem a ser muito 
menos provável do c1ue se contraído fosse dentro do Império; e, 
portanto, julgo que no caso do Governo ter de contrair um em-
préstimo, mais vantajoso é que contraia dentro do Império." 

16 de outubro de 1839, t. V, p. 37. 
N.&C. 

Estava em debate o artigo 69 de uma proposta do Governo solicitan-
do créditos suplementares. O artigo 6° autorizava, dentro de certas con-
dições, a obtenção de um empréstimo estrangeiro. O ministro da Fazenda, 
Alves Branco, defende o a1tigo, levando o Pe. Ferreira de Melo a retomar 
a palavra para insistir em seus argumentos contra o a1tigo. A discussüo é 
adiada pela hora. Depois de longo debate, na sessão de 17 de outubro, a 
emenda supressiva é rejeitada e aprovado o artigo (Anais, V, 55). 

39/112 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não tem receio que a circulação das notas em todo o Império facili-
te a sua falsificação: 

"Eu fui um dos c1ue votaram para que as notas circulassem 
cm todo o Império e ainda não tive ocasião de me arrepender 
desse meu voto porque tenho observado que, desde que as notas 
tiveram circulação geral em todo o Império, o comércio se tor-
nou mais ativo e os provincianos se viram livres desses emba-
raços cm que se achavam para remeterem os fundos para a Cor-
te, que é a praça de maior comércio, por estar em relação com 
todas as províncias elo Império." 

Admite entretanto que se adotem as medidas acauteladoras contra a 
lalsificação. como a definição de círculos regionais onde as notas tenham 
curso. Opõe-se entretanto que a demarcação desses círculos seja atribuída 
:w Governo. Isto causaria maior instabilidade 110 comércio: 
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"Julgo portanto llUe, t1uando seja conveniente estabelecer 
os círculos de circulaçfw, o Corpo Legislativo é quem o deve 
fazer; e para esse fim se conseguir, entendo que a resolução 
deve voltar à Comissão, para tiue ela em vista dos seus conheci-
mentos estatísticos e das relações do comércio do Império, es-
tabeleça os círculos que devem criar-se para neles ficarem as 
notas provinciais." 

18 de outubro de 1839, t. V, p. 62-63. 

N.&C. 

"A única praça que colhia vantagem da provincialização era a do Rio 
de Janeiro, porque exportando ela para as províncias maior quantidade de 
gêneros, do que as províncias exportavam para aqui era necessário que 
elas fizessem remessa de fundos cm notas provinciais, para efetuarem seus 
pagamentos nesta praça e então os negociantes daqui impunham a lei aos 
provincianos, não recebendo essas notas senão com rebate de dez, vinte, 
trinta por cento e mais; o que ocasionou graves prejuízos ao comércio das 
províncias" (Anais, V, 66). Lembrando que o assunto estava sendo dis-
cutido na Câmara dos Deputados, í\presenta requerimento propondo adia-
mento da discussão (Anais, V, 68) . 

O debate se prolonga envolvendo-se em questões políticas relativas à 
atuação do Gabinete de 19 de setembro de 1837. O Pe. Ferrei:r.a de Melo 
entra de novo no debate para defender o Corpo Legislativo (Anais, V, 71). 
O requerimento do Pe. Ferreira de Melo é aprovado (Anais, V, 76). 

39/113 JOSÉ BENTO LEFE FERREIRA DE MELO 

Alerta o Governo e especialmente o ministro dos Estrangeiros sobre a 
situaçrw do Oiapoque: 

"Eu estou persuadido de que o Governo francês tem ocupa-
do o nosso territ6rio em mais de um ponto, além do primitivo 
que ocupou em 1835; assim como consta que tem ali um brigue 
de guerra e duas escunas, que protegem os rebeldes do Pará 
e lhes dão auxílio e mimições de guerra, para eles continua-
rem a perturbar aquela província. 

Entretanto eu niio sei as medidas que o nosso Governo tem 
tomado a tal respeito; mas espero qne terá esse negócio em mui-
ta consideração. Peço novamente a S. ExZl e sens colegas que se 
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não esqueçam um só momento de que estamos ilaqueados por 
um Gabinete que, ao mesmo tempo que se humilha perante al-
gumas nações fortes da Europa, está fazendo na América papel 
de Quixote com as nações fracas e auxiliando a um caudilho de 
rebeldes. Sabe-se e é constante, que não são s6 os 400 ou 500 
homens que se acham desembarcados em Montevidéu, pois que 
ali já havia uma força de 1. 000 praças de tropa dessa nação, 
que à surdina para ali tinham vindo." 

Insiste em que o Governo tome as medidas necessárias para reivindi-
car a dignidade da honra nacional. 

19 de outubro de 1839, t. V, p. 84-85. 

N.&C. 

O ministro dos Estrangeiros, Caetano Maria Lopes Gama, barão de 
Maranguape, pedira a palavra pela ordem para retificar uma informação 
veiculada pelo O Despertador. Segundo a notícia, a França teria ampliado 
sua presença no Oiapoque. Lopes Gama esclarece que o embaixador fran-
cês o procurava para explicar que da expressão doubleposte não se devia 
inferir que de alguma maneira fosse alterado o estado em que se achava 
a força do Oiapoque, porque, desde 1835, esteve sempre esta força divi-
dida em dois pontos, Amapá e Maracá (Anais, V, 84) . :f: a prop6sito 
dessa informação do ministro Lopes Gama que o Pe. Ferreira de Melo 
faz sua intervenção. 

39/114 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Se forem suspensos os empregados da Fazenda que não cumprem 
seus deveres e forem mantidos os empregados beneméritos, as "coisas hão 
de ir bem melhor". Cita vários exemplos de interesses políticos interfe-
rindo na demissão e nomeação de empregados da Fazenda: 

"Eu estou mesmo convencido que se a renda fosse arrecadada 
ou se arrecadada entrasse toda para os cofres públicos e não 
ficasse nas mãos de particulares, não seria exagerado o orça-
mento de 18.005:727$755. Confira S. Exª' a renda arrecadada 
na Província de São Paulo com a de Minas Gerais e verá sen-
sivelmente o abuso escandaloso que se pratica na administração 
e arrecadação das rendas das províncias. 
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A receita provincial de Minas não chega para a despesa e 
é de admirar que, sendo a despesa calculada em 300 contos, 
ainda assim os empregados daquela província estão por pagar 
a um ano de tanto; e em São Paulo, província muito menor, os 
empregados se acham todos pagos e há uma sobra: isto prova a 
evidência dos abusos que se praticam em Minas. 

S. EJé:l, se quiser esr1uivar-se a uma influência maligna que 
procura dominar nas urnas eleitorais, fará um bem aos interesses 
da Fazenda." 

19 de outubro de 1839, t. V, p. 96-98. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 89 fixando a receita geral do Império para o 
ano financeiro em 17. 700$000. A Câmara dos Deputados apresentara 
emenda aumentando a quantia a quase 19 mil contos. O ministro da 
Fazenda, Alves Branco, se opunha à emenda, reclamando da incapaci-
dade dos empregados fazendários nas províncias. Jt a ele que responde 
o Pe. Ferreira de Melo. A emenda da Câmara é rejeitada (Anais, V, 99). 

39/115 JOS:it BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota para que se mantenha a disposição da lei de vez que ela não 
ofenda os tratados. 

"Eu, Sr. presidente, pretendo votar neste sentido, porque 
julgo que, na verdade, esta questão tem alguma coisa de na-
cional. Se não somos capazes de ser nação, então entreguemo-
nos à tutela dos inglese~ ou de outra qualquer nação (não, não!) 
mas se nós somos uma nação independente, então devemos sus-
tentar nossos atos legislativos (apoiados), quando eles forem 
feitos constitucionalmente (apoiados), e não ofenderem os tra-
tados; e isto muito mfj.is em uma época como a presente, em 
que parece que as invasões estrangeiras se vão de dia a dia agra-
vando ou tomando mais hostis contra o Império do Brasil. Da 
mesma nação francesa temos precedentes que bem comprovam 
a pouca consideração que tem tido com o Brasil, como seja a 
entrada de embarcações de guerra no nosso porto, com morrões 
acesos para exigir o pagamento de certas presas; foram oficiais 
dessa nação que praticaram um ato, o mais horroroso, contra um 
nosso concidadão, sem que disso tivéssemos as devidas satisfa-
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ções e fossem punidos aqueles que tais atentados praticaram. f: 
essa mesma nação quem acaba de ocupar de fato uma parte do 
nosso território; e a nação inglesa vem agora com os seus sofis-
mas para que se não execute uma medida que foi legalmente 
decretada, sem ofensa dos tratados; e o Governo do Brasil de-
pois de a pôr em execução, a suspendeu, o que eu considero ser 
muito pouco digno da nação; e por isso julgo que, nas circuns-
tilncias em que nos achamos, a devemos sustentar." 

21 de outubro de 1839, t. V, p. 109-110. 
N.&C. 

Em di5cussão a lei do imposto incidente sobre casas comerciais que 
contratassem caixeiros estrangeiros. A Inglaterra, invocando o tratado cele-
brado com o Brasil, reclamara exceção da lei para caixeiros ingleses e o 
Governo cedera à pressão inglesa. É contra essa medida que argumenta o 
Pe. Ferreira de Melo. A discussão é adiada pela hora. Ela é porém apro-
vada na sessão seguinte (Anais, V, 143). 

O senador José Bento Leite Ferreira de Melo refere-se à expedição do 
almirante francês Roussin que, realmente, cobrou à força das armas as 
pretendidas dívidas brasileiras resultantes do bloqueio a Buenos Aires 
(1828). 

39/116 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Quando um senador entende que um negócio é de interes-
se nacional, creio que deve emitir a sua opinião e não com frí-
volo pretexto de pressa e pouco tempo deixar passar tudo silen-
ciosamente; porém, como há uma tendência a reduzir o Senado 
à nulidade, eu não direi mais coisa alguma; votemos e votemos 
com pressa pelo que vem da Câmara dos Senhores Deputados e 
declaremos desgraçadamente, desta forma, que o Senado é uma 
corporação desnecessária no Estado. Eu, portanto, me sento e 
vote-se sem discussão, porque assim o querem alguns nobres se-
nadores." 

22 de outubro de 1839, t. V, p. 143-144. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 39 da mesma lei, que fazia referência à renda 
diamantina. O Pe. Ferreira de Melo propõe-se fazer considerações a res-
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peito, mas, contrariado com os apa1tes, desabafa sua decepção pela atitude 
de capitulação do Senado ante as pressões da Câmara dos Deputados. 

39/117 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Tenho de oferecer uma emenda na qual interessa o dever, 
a honra e crédito do Senado. Na verdade, se eu mostrar clara 
e evidentemente que os dinheiros públicos foram dissipados e 
apontar os meios de os arrecadar e o Senado não admitir a 
emenda, falta, sem dúvida, ao seu dever de fiscalizar o emprego 
das rendas públicas e de cumprir com o artigo da Constituição 
que lhe impõe o dever de anualmente examinar se a Constitui-
ção foi observada, para providenciar como for justo; e se não 
atender à emenda em consideração às pessoas que receberam o 
dinheiro ou mandaram entregá-lo, sem dúvida lhe será isto de 
pouca honra; e a nação, sabendo deste procedimento, não pode 
deixar de perder o conceito do Senado." 

Cita os fatos de dissipação dos dinheiros públicos pelo Ministério de 
19 de setembro de 1837. Tratavfl--Se de pagamentos e aposentadorias in-
devidas. Apresenta emenda ur&indo a cobrança dos pagamentos inde-
vidos: 

"Eu não sei o que a lei determina em casos semelhantes. 
Pela lei natural é primeiro responsável quem tem o di-

nheiro alheio e na sua falta é quem deu causa a que ele se 
dissipasse," 

O Sr. ministro fará o que melhor convier à boa arrecadação 
desta dívida; e o Sena40, para salvar o seu crédito, espero que 
aprovará a minha emenda." 

~23 de outubro de 1839, t. V, p. 144-147. 
N.&:C. 

Em discussão o orçamento da receita. 
A emenda do Pe. Feij6 recebe fortes objeções e acaba-se aprovando 

emenda substitutiva enviando o assunto à Comissão de Legislação. 

39/118 JOS~ MARTINlANO DE ALENCAR 

Apresenta emenda destinando 24 contos para cobrir o déficit das ren-
das da Província do Ceará. Justifica sua emenda, observando que a pro-
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víncia jamais tivera déficit. Tivera mesmo saldos com que ajudava outras 
províncias: 

"Mas agora consta pelas folhas públicas e pelos relatórios 
dos presidentes de províncias, que não está nas mesmas circuns-
tâncias: os empregados estão por pagar, uns a 3, uns a 6 e outros 
a 9 meses; as obras públicas estão paradas e até se têm dete-
riorado, dizem, por falta de meios." 

23 de outubro de 1839, t. V, p. 151. 

N.&C. 

Em discussão o orçamento da receita. O Pe. Ferreira de Melo pede 
logo a palavra para opor-se ao artigo em discussão que previa uma verba 
para cobrir os déficits das províncias. Para ele, os déficits eram devidos à 
falta de arrecadação: 

"A razão é porque a fiscalização e arrecadação das rendas é despre-
zada e porque se cometem abusos e o cofre geral então que vá suprindo 
isto tudo!" 

Dá exemplo do que acontece em Minas e São Paulo. E volta a insistir 
em sua tese: 

"A razão é bem clara: no meu modo de pensar é porque não se cuida 
na arrecadação da renda e a que se arrecada não entra para os cofres; e 
será o meio de punir esses abusos o consignar suprimentos às províncias? 
Se assim caminharmos os abusos irão aumentando e daqui a pouco tempo 
teremos de socorrer pelo cofre geral a todas as províncias do Império, en-
quanto os empregados malversadores vão gozando sossegadamente o fru-
to de seus abusos, além dos seus ordenados." 

Proporia emenda cortando toda verba para cobrir os déficits provin-
ciais, mas confia em que o ministro tome as medidas cabíveis. O Pe. Alen-
car volta a tomar a palavra para defender sua emenda. Outros senadores 
intervêm, pleiteando verbas para suas províncias. O Pe. Ferreira de Melo 
1etoma a palavra mais convencido da idéia de vetar todas as verbas: 

"Desejo que o Tesouro Público esteja habilitado para ocorrer às justas 
necessidades das províncias, aquelas que provierem de calamidades pú-
blicas e de outros acontecimentos extraordinários e não estas que nascem 
da inépcia dos administradores e da má fé dos que arrecadam as rendas 
das províncias e as demoram em suas mãos, para com elas negociarem. 
Voto, pois, contra o artigo e contra as emendas". A matéria é adiada pela 
hora. 
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39/119 FRANCISCO DE BRITO GUERRA 

Representante de uma pequena província, ficou apreensivo ouvindo 
os debates da sessão anterior, quando se disse que as províncias que, não 
tendo recursos, pedem auxílio à caixa geral, melhor fariam se deixassem 
de ser províncias e se unissem a outras . 

"Ora, se as Províncias da Bahia, Pernambuco, Minas, Pará, 
etc., pedem porque necessitam, será conveniente que deixem de 
ser províncias? Penso que não. E se o Rio Grande, ainda que 
província pequena, pede, parece também que não convém que 
deixe de ser província. 

Esta idéia de suprimir províncias, a meu ver, dificilmente 
se pode sustentar, tanto porque elas têm seus representantes, 
como porque são províncias respeitáveis pelos serviços que têm 
prestado, como as Províncias de Pernambuco e da Bahia que 
nas crises mais perigosas têm despendido imenso cabedal para 
sustentar a ordem e debelar tantos rebeldes, que têm preten-
dido atassalhar e derroti;i.r o Brasil e por isso não deixarão de 
sofrer alguma coisa. 

E, se sofrem por tão evidentes motivos, convirá que dei-
xem de ser províncias? Certamente que não." 

Insistindo longamente nessa tese, passa a se referir à sua província: 

"O mau fado persegue a pobre Província do Rio Grande 
do Norte! Principia a sua infelicidade por se lhe não ter que-
rido dar o número de representantes necessário e correspon-
dente à sua população. Ela em 1815 já tinha mais de 75 mil 
·almas, como se vê das memórias de monsenhor Pizarro, e, con-
tudo, apenas se julgou que devia dar um só deputado na dis-
tribuição geral. Eu, de~de que sou membro do Corpo Legis-
lativo, clamo, peço e rogo para que, ao menos, possa dar mais 
outro; e apresentei o mapa que o presidente fez tirar escrupu-
losamente, o qual mostra que a população tem crescido e que 
já em 1835 chegava a mais de 90 mil almas, com muito diminu-
ta escravatura, que (se bem me lembro) pouco passará de dez 
mil escravos. Foi impresso, foi distribuído esse mapa; e, en-
tretanto, a nada se atendeu." 
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Discordando da afirmação de c1ue era inconstitucional prestar auxílio 
às províncias, estende-se na descrição dos bons serviços do Rio Grande <lo 
Norte ao Império: 

"Esta província, senhores, não é tão estéril como se pensa; 
se se atendesse à história geográfica daquela província, reco-
nhecer-se-ia a verdade do que digo. 

Assim pobre, ela tem concorrido com o seu contingente. 
Muitos mil quintais do seu pau-brasil têm ajudado a pa-

gar a nossa dívida em Londres. Sempre pacífica, sempre su-
bordina:da, ainda não incomodou com rusgas o Governo Geral 
nem as províncias suas vizinhas (apoiados) . Antes já a elas 
tem prestado socorros. Quando no Ceará tiveram lugar as de-
sordens de Pinto Madeira, das vilas do Príncipe, Princesa e 
Porto Alegre, concorreram forças voluntariamente e todos os 
cidadãos concorreram com subscrições de dinheiro, bois, fari-
nha, cavalos, etc., para irem bater as forças de Pinto Madeira, que 
haviam invadido a Província da Paraíba, pelo rio do Peixe e 
Pombal, sem despesa alguma do Estado e tiveram um feliz re-
sultado." 

"A Província do Rio Grande, ainda que pequena, parece 
não desmerecer a atenção dessas que se gloriam de sua gran-
deza e sobrados recursos; ela recorre ao Corpo Legislativo, ba-
seada em princípio de manifesta injustiça e na certeza em que 
se acha de fazer para o Império do Brasil, no que tem grande 
satisfação e complacência. Populus meus, Populus tuus e, por 
conseqüência - Populus tuus, Populus meus" (apoiados) . 

24 de outubro de 1839, t. V, p. 159-163. 

N.&C. 

O Pe. Brito Guerra, senador pelo Rio Grande do Norte, volta a defen-
der sua tese, ap6s intervenções. Se fala em "esmola" para sua província, 
não desconhecia que a consignação solicitada era uma questão de justiça 
ou de eqüidade. Se as províncias do sul nunca pediram auxílio aos cofres 
gerais é porque são mais afortunadas, mas as coisas humanas são falíveis! 
(Anais, V, 167-168). O artigo da Lei do Orçamento é aprovado, com a 
emenda do Pe. Alencar (Anais, V, 169) . 
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39/120 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"A experiência tem mostrado que toda a indústria que é 
animada pelo Governo se aniquila e a prova disto é esta fundi-
ção, a qual de nada tem servido, pois não me consta que ali 
se tenham fundido tipos; e quando a indústria toma grande 
desenvolvimento, é sempre por intermédio dos particulares." 

Dá o exemplo do O Universal de Ouro Preto, de iniciativa privada. 
Aproveita da oportunidade para propor o corte de mais uma despesa, cha-
mando a atenção do ministro: 

"Sobre uma clamorosa sinecura de 3:600$000 que se pa-
gam pela redação do Correio Oficial, folha de uma esterilida-
de proverbial e até inteiramente inútil, porque ela não tem mais 
que nove assinaturas, não podendo, portanto, servir de modo 
algum para dar publicidade aos atos do Governo, que podem 
com muita vantagem ser publicados em outros jornais da Corte, 
que a isto de bom grado se prestariam. Ora, além desta des-
pesa que é para o redator que nada redige, há a despesa de 
composição, impressão, p~pel, etc., ficando depois resmas des-
se jornal na Tipografia Nacional, o que talvez dê ocasião a al-
gum desastre, a algum incêndio." 

24 de outubro de 1839, t. V, p. 169-170. 
N.&C. 

Em discussão o orçamento da despesa, cujo artigo 16 propunha: 
"Será suprimida a oficina de fµndição de tipos e bem assim a despesa 

em que importa anualmente o seu custeio, logo que esteja concluído o 
tempo do contrato celebrado pelo Governo com o mestre, para este fim 
contratado". l!: aprovado o artigo . 

O Universal era um dos mais antigos jornais mineiros, impresso em 
Ouro Preto, e que durou de 1825 a 1842. Era de tendência liberal. 

O Correio Oficial era órgão do Governo, dirigido a princípio pelo Cô-
nego Januário da Cunha Barbosa. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó39/121 

"No Brasi~ com dificuldade encontram-se testemunhas que 
queiram depor nas causas crimes, e quando o fazem, recusam 

408 



dizer a verdade toda inteira. A causa é evidente: elas têm de 
falar em público e contam de comprometer-se com os réus, seus 
parentes e amigos e não ter ao menos a compensação de ver 
triunfar a justiça, porque é infalível a absolvição do culpado. 

Tal vai acontecendo com os representantes da nação. 
Quando um se levanta para denunciar abusos, prevaricações e 
dissipações dos dinheiros públicos, conta seguramente com de-
safetos, entretanto que nada consegue a bem do público. Mui-
tos conselhos se me têm dado, dizendo-se-me: você para que 
vai comprometer-se com suas emendas e requerimentos contra 
indivíduos? O resultado é aumentar o número dos desafetos e 
o Senado não fazer coisa alguma de suas emendas. - Assim é, 
Sr. presidente. Porém, enquanto eu tiver assento nesta Casa, 
hei de cumprir o meu dever, seja qual for o resultado. Verdade 
é que já tenho muito pouca vontade de marchar anualmente 
2.00 léguas para ser mero espectador das desgraças públicas, e 
não poder conseguir meio ou providência alguma para mode-
rá-las ao menos." 

Cita exemplos de nomeações [;rbitrárias de afilhados do Ministério de 
19 de setembro de 1837. Quando ministro da Justiça, cortou os ordenados 
de magistrados nomeados indevidamente: 

"Se o Senado continua a aprovar todos os desatinos dos 
ministros, então sejamos francos, decla1'Cmos à nação que o que 
lhe convém é o absolutismo: eu creio mesmo que este é o de-
sejo de todos. Eu, Sr. presidente, não serei o primeiro em pro-
clamar o absolutismo, mas não desejo ser o terceiro em apro-
vá-lo. Que nós estamos governados absolutamente de fato, 
pouca perspicácia é preciso para o conhecer, mas, se o have-
mos de tolerar, embaraçando o Governo em muitos casos em 
que conviria que ele obrasse livremente, sejamos francos, de-
clar.emo-nos; pois consentir em quantos desatinos faz o Go-
verno, não procurar remediar os males públicos é nos tornar-
mos inúteis; e, na verdade, o que temos feito em seis meses 
de sessão? 

Senhores, se ainda queremos Constituição, não toleremos 
que o Governo usurpe nossas atribuições com semelhantes cria-
ções, não consintamos que a nação seja prejudicada." 
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Termina assim propondo emenda: 

"Elimine-se da soma decretada para as Relações a quantia 
proporcional aos cinco novos desembargadores criados ultima-
mente." 

25 de outubro de 1839, t. V, p. 172-174. 
N.&:C. 

Continuava a discussão do orçamento da despesa. 
O Pe. Feijó volta, logo a seguir, a insistir em suas idéias, defendendo 

sua emenda. Francisco Ramiro de Assis Coelho defende a posição do Go-
verno, e refuta a insinuação do Pe. Feijó que se marchava para o absolu-
tismo. O Pe. Feijó volta a pedir a palavra: "Que estamos governados abso-
lutamente é um fato, mas que, enquanto o absolutismo não é proclamado, 
um membro desta Casa se atreva a defender semelhantes atos do Gover-
no, e renuncie às atribuições que nos dá a Constituição, de criar e suprimir 
empregos, é o que admira". 

Vários senadores defendem a emenda, inclusive o Pe. Ferreira de 
Melo: 

"Reconheço que a primeira questão que cumpria ventilar era a lega-
lidade ou ilegalidade das nomeações; mas como isto é da competência da 
Câmara dos Srs. Deputados, o que resta ao Senado é fazer que por este 
meio o Executivo se contenha na raia de suas atribuições". ~ o Pe. Feijó 
quem replica ao ministro da Justiça. O artigo porém é aprovado e rejei-
tada a emenda (Anais, V, 185) . 

39/122 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Sempre me persuadi que só à Assembléia competia tribu-
tar os brasileiros; mas como S. Exll- acha justiça nesse procedi-
mento, então eu lhe peço que não salte pela Constituição só 
nisto, que é insignificante: viole-a toda, salve a nação, remedeie 
todos os seus males, não tema responsabilidade: ela já não tem 
lugar entre nós; nem mesmo teme censuras. A experiência o 
terá convencido que rar~s vezes o Governo obtém da Assem-
bléia tudo que pede; mas, não há exemplo que deixe de apro-
var tudo quanto faz. E se por acaso, acontecesse o contrário, 
quando ministros, homells bem-intencionados têm impunemen-
te calcado a Constituição teria o nobre ministro o meu voto e 
o defenderia quanto pudesse. Portanto, faça o que quiser: exer-
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ça as atribuições da Assembléia, visto que ela está inerte em 
nossas mãos. Salve o Brasil e nada tema." 

25 de outubro de 1839, t. V, p. 186. 

N.&C. 

Na discussão do orçamento, o Pe. Feijó denunciara o pagamento de 
emolumentos a que tinham sido obrigados oficiais da Guarda Nacional 
pelo Governo de 19 de setembro de 1837. O ministro da Justiça, Francisco 
Ramiro de Assis Coelho, responde que o pagamento tinha base constitu-
cional. l1: a este argumento que o Pe. Feijó responde, com uma ousadia que 
devia escandalizar o Senado. O artigo do orçamento em discussão é apro-
vado (Anais, V, 185). 

39/123 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Sem esperança de ser atendido pelo Senado, apela para o zelo do mi-
nistro, no sentido de urgir as determinações do Concílio de Trento: 

"A necessidade de moral no indivíduo, e com maior razão 
em uma nação, é coisa demonstrada. Sabe-se que a moralidade 
fazendo predominar a consciência, dispensa das leis positivas; e 
nós que temos a felicidade de possuir uma moral fundada na re-
ligião, base sólida e verdadeira de todo o bem, quanto não po-
demos aproveitar esse elemento de ordem? Mas quanto é dolo-
roso contemplar a ausência de religião no Brasil! Senhores, se 
não houvesse templos e cultos externos muito difícil seria conhe-
cer a religião dos brasileiros. Entretanto, talvez seja a maior 
despesa pública a que se faz por motivo de religião. Calculem-
se as côngruas dos beneficiados, os benesses, as esmolas, ofertas, 
cera, música, ornamentos, alfaias, armações, templos, etc., e ver-
se-á se é verdade o que digo; mas, tudo inutilmente. 

Nada disto conduz o espírito ao Eterno, sendo o fim do 
culto elevar o nosso pensamento para as coisas celestes. 

Qual, porém, será o meio eficaz para tomar o culto valioso 
e a religião aproveitável? A Igreja, desde os Apóstolos, tem re-
corrido aos Concílios para reformar abusos, promover a moral, 
compor controvérsias, etc. 

O Concílio Tridentino, último geral adotado pelo Brasil, 
quando fazia parte de Portugal e que é lei do Estado, determina 
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muito positivamente, que os metropolitanos convoquem concílio 
provincial cada três anos e os bispos convoquem concílios dio-
Lesanos cada ano; mas, nada disto se faz. Eis o que eu rogo a 
V. Ex:/. que recomende ao arcebispo. 

Sei que V. Ex<!- não é chefe da Igreja, mas como ministro dos 
Negócios Eclesiásticos, está incumbido de fazer observar as leis 
da Igreja. Recomende, pois, sua execução aos bispos e quando 
a não cumpram eles são empregados públicos, recebem ordena-
dos para cumprirem seus deveres. Se o não fizerem proponha 
S. Ex~ à Assembléia os meios por que devem ser privados de suas 
côngruas, quando faltarem a seus deveres. 

Nesse concílio se firmaram os deveres dos empr·egados ecle-
siásticos; mas, enquanto esse concílio não tem lugar, exija V. Exª 
a observância do Concílio Tridentino, dos sagrados cânones e 
da mesma constituição da Bahia, que, por necessidade, tem sido 
adotada em todos os bispados; verdade é que com cláusulas tais 
que a tomaram inexplicável. Convém que V. Exª ordene aos 
presidentes que lhe participem o procedimento dos ordinários, 
para providenciar como convier." 

Todas essas medidas 'serão porém baldadas se não houver 
o devido cuidado na escollia dos bispos . 

Refere-se ao caso do bispo no;meado para a Província de Minas: 

"Desde que se nomeoµ bispo para a diocese de Minas, logo, 
cada um, como é natural, procurou saber quem era esse sacer-
dote desconhecido. O que tenho ouvido dizer não abona nem 
suas luzes, nem suas vhtudes: não tem notabilidade alguma. Ora, 
que proveito fará um bispo tal, à testa de um clero numeroso 
como o de Minas, onde se encontram sacerdotes que foram vi-
gários gerais, párocos ber1eméritos, senadores e deputados? Nin-
guém fará caso dele, de nenhuma consideração gozará. 

Portanto, V. ExiJ., por serviços da Igreja, deve procurar 
meios diretos e indiretos para remover esse sacerdote do lugar, 
para que não está habilitado, segundo se diz e nomear outro 
que dignamente preencha tão elevado emprego." 

Lembra que, quando ministro da Justiça, se opusera à nomeação de 
um sacerdote indigno para a diocese do Rio de Janeiro. 

2Ei de outubro de 1839, t. V, p. 187-188. 
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N.&C. 

Em discussão o orçamento das despesas consignadas para os bispos 
e as Relações do Império. A intervenção do Pe. Feijó marca sua posição 
de um zelo sincero pela Igreja, vista porém de sua perspectiva um tanto 
galicana. 

Feijó tinha sido nomeado pela Regência bispo de Mariana, mas nun-
ca deu andamento aos papéis na Cúria Romana nem requereu as bulas 
necessárias. Acabou renunciando. O Governo indicou outro que faleceu 
antes de ser sagrado ( Pe. Carlos Pereira Freire de Moura) e um terceiro 
(Felisberto Rodrigues Milagres). Deles diz D. Silvério Gomes Pimenta, 
na Vida de D. Ant"nío Ferreira Viçoso que "por felicidade nossa nenhum 
deles foi Deus servido que entrasse no exercício do cargo pastoral" ( 3:/-
ed., 1920, p. 53). 

O Pe. Ferreira de Melo aproveita para apresentar emenda aumen-
tando a côngrua do bispo capelão-mor (Anais, V, 188), o Pe. Alencar 
aproveita para pedir aumento da côngrua do bispo resignatário de Per-
nambuco, D. Tomás de Noronha (Anais, V, 184-190). 

39/124 DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Protesta contra a emenda: 

"Dói-me ver o dinheiro que se gasta com a Capela Imperial 
e mais catedrais quando observo que estão reduzidas as suas 
funções ao mero recitativo do ofício divino (e cada um pode 
fazer em sua casa) e a cantar-se alguma missa, atos a que nin-
guém assiste; e, em vista disso, não posso convir em que se 
gaste o dinheiro da Nação em coisa tão inútil, por cuja razão 
entendo que se deve tirar a faculdade ao Governo de prover 
aos empregos de monsenhores, que, quanto a mim, não fazem 
outra coisa mais que um papel de mascarados, tornando-se ob-
jeto de risos, porque se apresentam fazendo papel de bispo, sen-
do aliás simples presbíteros; e, para isso se conseguir, voto pela 
emenda." 

26 de outubro de 1839, t. V, p. 196. 

N.&C. 

Em discussão o orçamento das despesas. O Pe. Feijó apóia a emenda 
reduzindo os gastos com a Capela Imperial. O Pe. Ferreira de Melo 
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apóia a tese de Feijó: "Eu uão sei em que possa ser sustada a decência 
da Capela Imperial com a promoção unicamente de monsenhores e cô-
negos: outros são os objetos que se deviam ter em vista para a decente 
sustentação da Capela Imperial" [ ... ] 

"Não há dúvida que no estado eclesiástico há essas vestes próprias 
e então conforme os concílios, conforme os cânones, as vestes episcopais 
pertencem aos bispos; os presbíteros têm também as suas que lhes são 
próprias, etc. Mas, em verdade, não deixa de ser uma espécie de extra-
vagância que os monsenhores tenham os paramentos de bispos, ao mesmo 
passo que se sabe que eles nenhuma jurisdição têm de bispo" (Anais, 
V, 197). Acaba porém apresentando emenda, aumentando a côngrua 
dos tesoureiros e confessores da mesma Capela Imperial (Anais, V, 198). 
O Pe. Feijó retoma a palavra para acalmar os que tinham se escandali-
zado com sua expressão chamando os monsenhores de mascarados (Anais, 
V, 200). 

As dignidades do cabido na Capela Imperial tinham direito à mitra. 

39/125 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

A Lei da Regência não aboliu para sempre o provimento de cargos, 
mas unicamente até a maioridade do imperador. Dizendo que essa maio-
ridade não estava longe foi cen.surado pelo ministro da Justiça, como 
tendo feito uma afirmação inex<lcta: 

"Eu julgo que falei com a maior exatidão possível, porque, 
quando, por felicidade dp Brasil, foi aclamado S.M. o imperador, 
o Sr. D. Pedro II, muitos anos ainda tinham de decorrer para 
sua maioridade; e agora que S. Ex\!. nos diz que faltam só qua-
tro anos, poderia duvidar que é uma época muito mais próxima 
e que a maioridade está mais perto do que estava? Eu espero, 
Senhores, da Providência Divina que estes anos que faltam para 
chegar a maioridade do imperador se passem com a rapidez 
talvez de um outono, porque é então que eu espero que os bra-
sileiros hão de achar um abrigo e hão de cessar as agitações que 
aparecem em algumas províncias do Brasil. Eu creio que o no-
bre ministro há de se conformar comigo, quando julgo que os 
brasileiros terão preenchidas as suas esperanças quando virem 
S.M. o imperador à testa da pública administração, dirigir os 
destinos do país, porque, além do prestígio de ser filho e neto 
de imperadores, terá o inaior interesse em promover a felicidade 
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do Brasil e em o Trono fjUe deve passar à sua dinastia; eif;s d.e-
certo escoram-se a uma boa âncora." 

Defende-se a seguir da acusação de ter querido lançar o ridirwJ 
quando se referira aos monsenhores. Apresenta logo depois emenda au-
mentando as côngruas dos párocos da capital do Império para 80<WttJ, 
onde a vida é mais cara e onde 

"os párocos são chamados a qualquer hora, mesmo de noite 
com bastante chuva, para ministrarem os sacramentos a sem 
fregueses." 

26 de outubro de 1839, t. V, p. 202-204. 

N.&C. 

Continuava a discussão do orçamento. Seguem-se várias intervenções 
dos Pes. Feijó e Ferreira de Melo, reclamando de injustiças e arbitrarie-
dades cometidas contra funcionários públicos (Anais, V, 204-205-207-209). 

39/126 JOSJt MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende em longa intervenção a acusação feita pelo ministro da 
Justiça contra a Assembléia Legislativa do Ceará, que seria composta 
por um partido majoritário à união do Império e conclui: 

"Eu estou muito persuadido das boas intenções de S. Ex?-
mas desde já declaro a S. Ex?- que não me parece que pode 
melhorar o estado daquela província; só tenho esperanças na 
Divina Providência, só ela nos poderá valer e abaixo dela o 
Sr. D. Pedro II, quando ele chegar à sua maioridade [ ... ] 

O Sr. Ferreira de Melo: - Talvez seja para o ano. 
O Sr. Alencar - Quando ele tomar as rédeas do Governo; 

é só para esse tempo que eu apelo: isto mesmo tenho escrito 
para a minha província, dizendo que ponham suas esperanças 
na maioridade de S.M. Imperial, porque por ora não há salva-
ção. É esta a minha firme convicção." 

28 de outubro de 1839, t. V, p. 214-215. 

N.&C. 

Percebe-se, pela insistência dos debates sobre a questão da ma1on-
dade de imperador, que o assunto começava já a agitar o Senado. .\ 
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previsão do Pe. Ferreira de Melo era exata. A maioridade de D. Pedro II 
seria proclamada no ano seguinte. 

39/127 DIOGO ANTôNIO FEIJó 

Apresenta emenda, mesmo convencido de que será rejeitada pelo 
Senado. 

"O Senado rejeitou a emenda que tinha por fim reaver di-
nheiros ilegalmente despendidos pelo Governo, que arbitraria-
mente meteu a mão na caixa pública, para o que não estava 
autorizado e repartiu com seus amigos, a pretexto de dívidas, 
que não existiam: que arbitrariamente criou desembargadores a 
seus afilhados, havendo aliás oito ou dez adidos à espera de vagas, 
para serem efetivamente empregados. Portanto, é claro que me 
não resta esperança alguma; mas eu vou dar a razão da emenda 
que tenho de oferecer, não para convencer o Senado, que tem 
seus :princípios invariáveis de quem ninguém o separa, de apro-
var tudo quanto faz o Governo, embora se contra a Constitui-
ção; mas para justificar;me perante o público." 

Apresenta emenda reduzindo para 180 contos a consignação desti-
nada aos guardas permanentes. Justifica longamente sua emenda, com 
ataques violentos ao Ministério. 

28 de outubro de 1839, t. V, p. 246-247. 

N.&:C. 

Continuam os debates, com participação dos Pes. Alençar (Anais, 
V, 249), e Ferreira de Melo, pleiteando várias consignações. 

SESSÃO DE 1840 

40/l JOSJ!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Vota pelo requerimento: 

"O requerimento pede que o artigo vá à Comissão, para 
especificar quais são esses empregados mistos que são gerais e 
provinciais; ao mesmo ~empo, que estão ora sujeitos ao Governo 
geral, ora ao provincial. Como esta nova classe de empregados 
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pode fazer confusão, achava bom que a Comissão refletindo 
bem especificasse com clare:rn e designasse nominalmente quais 
são esses empregados chamados mistos." 

Dá outra razão que motiva seu voto: 

"Indo este requerimento à Comissão, esta levará alguns dias 
para dar o seu parecer; e eu achava muito conveniente que um 
neg6cio de tanta ponderação como este fosse tratado na sessão 
ordinária, pois que a extraordinária foi convocada positivamente 
para se tratar do orçamento." 

Conclui: 

"E não se pense que eu desejo empalhar a lei; eu preten-
do, sim, opor-me sempre a ela; mas quero que, quando passe, 
não leve consigo mais um motivo de ilegalidade." 

14 de abril de 1840, t. I, p. 13-14. 
N.&C. 

Recomeçava a discussão da lei interpretativa do Ato Adicional, in-
terrompida no ano anterior com o requerimento do Pe. Ferreira de Melo, 
pedindo que o assunto fosse submetido à Comissão de Legislação (Anais, 
1839, 84-87). 

Durante a Regência a luta entre liberais e conservadores, ainda não 
organizados regularmente em partidos, sofreu períodos de alternância. 
No projeto de reforma constitucional, que tomou o nome de Ato Adicio-
nal, seguiu-se o cômplicado processo da Carta. Votou-se primeiro, em 
1832, a lei estabelecendo-se os pontos a serem reformados. Aí os liberais 
conseguiram que a Câmara aceitasse diversos pontos que serão, até o fim 
do Império, a plataforma liberal: federação, extinção do Poder Mode-
rador, renovação bienal da Câmara, temporariedade do Senado, supres-
são do Conselho de Estado, elevação a Assembléia provincial dos antigos 
Conselhos provinciais, criação de um executivo municipal e a eleição do 
regente pelos eleitores de todo o País e não pelo Parlamento. O Senado 
rejeitou quase todas as reformas. Reunidas as duas Casas para votação 
conjunta, na forma da Constituição, caiu a federação, a extinção do Poder 
Moderador, a eleição bienal dos deputados, a temporariedade dos sena-
dores e a criação dos projetos. Os mais pontos foram aceitos. 

Uma lei determinou que os eleitores em 1834 trouxessem "poderes 
especiais" para a votação da reforma. A 12 de agosto de 1834 a Regên-
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eia aprovou o Ato Adicional, votado logicamente só pelos deputados, já 
que os senadores eram vitalícios e não estavam revestidos de tais poderes 
especiais. 

Logo começou a revanche conservadora. Um dos pontos obtidos pe-
los membros do chamado "partido do regresso" foi a lei interpretativa 
do Ato ( 12 de maio de 1840). Entre as atribuições das províncias figu-
rava vagamente a declaração de que eram "empregos municipais e pro-
vinciais, todos os que existirem nos municípios", com exceção dos da 
fazenda nacional, militares, correios, bispos, comandante superior da 
Guarda Nacional, desembargadores e empregados dos cursos superiores. 
Pairava a dúvida sobre os magistrados de primeira instância. Era a 
centralização da justiça um ponto fundamental defendido pelo notável 
jurista mentor dos conservadores, Paulino José Soares de Sousa (depois 
visconde do Uruguai). 

Toda essa discussão do ano de quarenta gira em torno do projeto 
conservador. Vencido esse ponto os conservadores vão obter nova vitória 
com a lei de 3 de dezembro de 1841, reformando o Código de Processo 
(uma das glórias dos liberais) e criando os chefes de polícia :rrovin-
ciais, subordinados à Corte; virá também a restauração do Conselho de 
Estado (com o pretexto de que era um órgão diverso do extinto). Essas 
leis, segundo os historiadores de tendência conservadora (Oliveira Viana), 
salvaram o Império. Mas os liberais lutaram bravamente contra a cor-
rente, invencível (diz N abuco), como se verifica pelas intervenções enér· 
gicas dos padres liberais Alencar e José Bento acima de todos. 

40/2 JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR 

Explica os termos da questã.o e dá as razões pelas quais se opõe ao 
artigo em discussão: 

"A Constituição do Império havia estabelecido uma só classe 
de empregos públicos i'l deu a criação e supressão deles à As-
sembléia Geral. 

O Ato Adicional, reformando a Constituição primitiva, es-
tabeleceu uma segunda classe de empregos, isto é, os empregos 
provinciais, cuja criaç1io e supressão deu às Assembléias pro-
vinciais. Aqui temos duas disposições constitucionais: a primeira 
criando só classe de empregos e pondo-os na alçada da Assem-
bléia Geral; e a segunda criando uma nova classe de empregos e 
pondo-os na alçada da~ Assembléias provinciais. 
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Ora, agora o que se pretende com este artigo do projd<J:' 
Nada menos do que criar uma terceira classe de emprego~, a fluc 
se quer dar a natureza ou nome de mistos que ficam ora na al-
çada do Poder Legislativo geral e ora do Poder Legislativo pro-
vincial. E como, Srs., fazer-se uma terceira classe de empregos 
tão distinta das outras duas por meio de uma interpretação? Se 
foi necessário uma disposição constitucional para fazer a pri-
meira classe de empregos e outra igualmente constitucional para 
fazer a segunda classe, segue-se que para criar esta terceira classe 
é indispensável outra disposição constitucional. Isto é tão claro 
como a luz meridiana." 

Defende a seguir o dispositivo criado pelo Ato Adicional, para con-
cluir: 

"Tenho dado as razões pelas quais voto contra este artigo; 
não tomarei mais o tempo ao Senado; sei que todos os esforços 
são baldados, que o projeto há de passar tal qual; tenho cum-
prido o meu dever; fiz o que pude para que tal ferida se não 
fizesse na Constituição; fico tranqüilo em minha consciência. 
Deus quej.ra que os nobres senadores, c1ue apadrinham os dias do 
projeto, colham os frutos e bens que dele esperam para o Brasil." 

14 de abril de 1840, t. 1, p. 15-16. 
N.&C. 

Estava em discussão o artigo 29 do projeto da Câmara dos Deputados, 
interpretando o Ato Adicional. O artigo em discussão dizia: "A faculdade 
de criar e suprimir empregos municipais e provinciais, concedida às As-
sembléias de províncias pelo § 79 do artigo 10 do Ato Adicional, somente 
diz respeito ao número dos mesmos empregos, sem alteração da sua na-
tureza e atribuições, quando forem estabelecidos por leis gerais, relativas 
a objetos sobre os quais não podem legislar as referidas Assembléias". 

O artigo é aprovado sem debate e fica prejudicado o substitutivo 
apresentado pelo Senado (Anais, I, 14 e 16). 

JOS:i! MARTINIANO DE ALENCAR 

Opõe-se ao artigo e dá as razões de sua oposição: 

"O Ato Adicional nos deu a atribuição de fazer suspender 
as leis, que, ainda passando pelos dois terços da Assembléia, eles 
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julgassem serem opostas aos tratados ou ofensivas dos interesses 
das outras províncias; agora quer-se que também suspendam as 
leis ·quando as julgarem contrárias à Constituição. 

Isto é realmente uma nova atribuição, e constitucional, e é 
por meio de uma interpretação que se concede uma atribuição 
desta natureza? Eu cuido que é novo na história dos parlamen-
tos e das legislações que por uma interpretação se invistam au-
toridades de novas atribuições, mas tudo se verá com este projeto. 

O Ato Adicional deu às Assembléias provinciais a faculdade 
de velarem na guarda da Constituição dentro de suas respectivas 
províncias; os presidentes não têm esta atribuição, e contudo 
quer-se que eles conheçam mais quando um projeto é contra a 
Constituição do que os dois terços das Assembléias! Eu desejava 
que se me confesasse em boa fé se isto não é falsear o sistema 
estabelecido pelo Ato Adicional. 

Demais, Sr. presidente, não poderá dar-se um presidente 
caprichoso e hostil à Assembléia e à maioria de sua província e 
que faça malograr todas as leis em uma sessão, dando a todos o 
epíteto de contrários à Constituição? Seria isto custoso de su-
ceder? 

Deus permita que q Brasil seja feliz! Deus permita que me 
engane, que este artigo não acarrete males sobre males ao país! 
O nosso Brasil parece que vai caminhando para o precipício e 
eu estremeço a estas idéias. É assim, Srs., que devemos respeitar 
a Constituição do Impér;io?" 

O artigo 16 do Ato Adicional, que a lei pretendia interpretar, dizia: 

"Artigo 16. Quanqo porém o presidente negar a sanção, 
por entender que o projeto ofende os direitos de alguma outra 
província, nos casos declarados no § 89 do artigo 10; ou os tra-
tados feitos com as nações estrangeiras; e a Assembléia provincial 
julgar o contrário, por qois terços dos votos, como no artigo pre-
cedente; será o projeto, com as razões alegadas pelo presidente 
da província, levado ao conhecimento do Governo e Assembléia 
Geral, pan esta definitivamente decidir se ele deve ser ou não 
sancionado." 

O artigo 79 é entretanto aprovado, apesar do Pe. Alencar tentar em 
vão uma emenda que é rejeitada sem debate (Anais, I, 19-20). 

14 de abril de 1840, t. I, p. 17-18. 
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4-0/4 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Todos desejam que passe quanto antes a legítima interpre-
tação do Ato Adicional. Eu entendo que a legítima é só aquela 
interpretação que for contida nos termos de uma verdadeira in-
terpretação e não aquilo que passa com este nome, reformando 
aliás a.rtigos constitucionais." 

Apresenta emenda suprimindo a segunda parte do artigo em dis-
cussão. A emenda já fora defendida em sessão do ano anterior e a dis-
cussão se encerrava, sem que se respondesse aos argumentos em apoio da 
emenda. 

6 de maio de 1840, t. II, p. 26-27. 
N.&C. 

Voltava à discussão a lei interpretativa do Ato Adicional. A emenda 
supressiva incidia sobre o § 49 do artigo 10 que dizia: A palavra polícia 
compreende a "polícia judiciária". A emenda foi rejeitada e o parágrafo 
foi aprovado na íntegra (Anais, IV, 29). 

40/5 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Estranha o argumento apresentado em defesa do artigo em discussão, 
argumento baseado na nulidade do Ato Adicional: 

"Argumenta que, se em verdade não tem sido contestado, é 
porque todos reconhecem que não houve uma verdadeira regu-
laridade na confecção dessa parte da Constituição. Mas já se 
tem feito ver que esse defeito é não só inerente ao Ato Adicional, 
como à mesma Constituição primitiva; mas, o que me causa al-
guma admiração é que tal defeito seja hoje apresentado dentro 
da Casa: e lamento que estes argumentos não fossem expedidos 
em ocasião oportuna, isto é, quando a Câmara dos Deputados 
comunicou ao Senado que tinha sancionado e mandado publicar 
a reforma da Constituição." 

O argumento volta a ser empregado a título de uma transigência, de 
urna capitulação: sendo o Ato Adicional ilegal na sua origem, deveríamos 
ter a transigência de aceitar que a interpretação dele passasse, mesmo se, 
no fundo, era uma verdadeira reforma. 

"Eu estava e ainda estou persuadido de que com a lei fun-
damental do Estado não se deve fazer transigência nem capi-
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tulação, porque asS'im se estabelece um funesto precedente que, 
no caso de haver um dia no Corpo Legislativo um outro partido 
que pensasse de outra maneira, e Deus sabe em que sentido a 
única tábua de salvação que tínhamos era o consagrarmos o 
mais profundo respeito à lei fundamental do Estado em todas 
as suas disposições: mas, perdido esse respeito, não sei que será 
de nós. 

Seja o que for, vejo que não há receios de se deixar ao Corpo 
Legislativo a faculdade de transigir com a Constituição do Es-
tado; talvez que ela seja para bem, mas minha fraca inteligência 
não pode compreender que bens nos possam resultar de tais 
1transigências. Façam-se pois, capitulações, façam-se transigên-
cias com a Constituição do Estado, mas Deus queira que seja 
para prosperidade do Brasil. Quanto a mim, receio que um tal 
precedente nos venha a ser fatal, e Deus sabe até onde ele nos 
levará." 

Combate diretamente o artigo em discussão. 

"As Assembléias provinciais têm legislado a respeito dos 
empregados a que se ref~~re este artigo, têm aumentado o seu 
número, têm aumentado, por exemplo, o pessoal dos cabidos e 
alguns empregados e dado-os a outros, têm legislado sobre seus 
ordenados; e agora não sei como tudo isso ficará. Mas lá vai a 
panacéia no artigo 39, cuja doutrina não é mais que a continuação 
da anarquia governamental que há muito existe no Brasil; digo 
anarquia governamental, porque não pode ser definido de outra 
forma o procedimento do Governo Geral." 

7 de maio de 1840, t. II, p. 40-4.2. 
N.&C. 

Fora o Pe. Feijó que, na sessão legislativa de 1839, pulverizara o ar-
gumento baseado na ilegalidade do Ato Adicional, mostrando que a pró-
pria Constituição, simplesmente outorgada pelo Imperador D. Pedro I, 
também era ilegal. O artigo em discussão era o artigo 39 da lei interpre· 
tativa, que dizia: "O § 11 do iµesmo artigo 10 somente compreende 
aqueles empregados provinciais cujas funções são relativas a objetos sobre 
os quais podem legislar as Assembléias Legislativas de províncias, e por 
maneira nenhuma aquelcs que são criados por leis gerais relativas a ob-
jetos da competência do Poder Legislativo Geral". 
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40/6 JOS:f: MARTINIANO DE ALE.:-.J'CAR 

Repele a acusação de que os senadores que combatem o projeto 
opõem-se a qualquer interpretação do Ato Adicional; a prova era <1uc 
haviam aceitado alguns artigos e apresentado emendas a outros desde 
que se tratam de artigos não constitucionais. Critica o artigo cm di~cussão: 

"O Ato Adicional tem feito a divisão dos empregados provin 
ciais e gerais mas agora por esse artigo se vai estabelecer uma 
terceira classe de empregados: distinga-se positivamente quem 
eles são; não se deixe isto à contingência de uns entenderem que 
são estes e outros que são aqueles. 

O projeto parece que se decide pela negativa (lê): não seria 
melhor que se dissesse que o § 11 do mesmo artigo não compre-
ende tais e tais empregados?" 

Sugere mesmo que confie a um senador, acreditado por seus talentos, 
a fixação da nomenclatura dos empregados públicos. 

7 de maio de 1840, t. II, p. 48-50. 

N.&C. 

Continuava a discussão do mesmo artigo. Apesar da oposição contra 
ele, o artigo é logo aprovado, como o próprio Pe. Alencar previa (Anais, 
II, 50). O senador sugerido para elaborar a nomenclatura era Carneiro 
de Campos. 

40/7 JOSf: MARTINIANO DE ALENCAR 

"Eu achava melhor que se desse logo aos presidentes de 
províncias quatro atribuições para suspender as leis das Assem-
bléias provinciais. O Ato Adicional dá duas, isto é, quando o 
presidente atender que essas leis vão de encontro aos tratados 
feitos com as nações estrangeiras, ou que ofendem os interesses 
das outras províncias. Este artigo dá uma terceira atribuição que 
consiste em poder o presidente negar a sanção, quando entender 
que a lei é contrária à Constituição. Ora, como o Ato Adicional 
tem quatro casos em que a Assembléia Geral pode revogar os 
atos das Assembléias provinciais, isto é, quando eles ofendem a 
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Constituição, os impostos gerais, os direitos de outras províncias 
ou os tratados; eu agora aqui quisera que se desse também mais 
uma atribuição ao presidente, e é de suspender as leis provinciais 
quando entender que ofendem os impostos gerais" ( risa<:J,as). 

7 de maio de 1840, t. II, p. 50. 

N.&C. 

Discute-se o artigo 79, da mesma lei, que dizia: 
"O artigo 16 do Ato Adicional compreende implicitamente o caso em 

que o presidente da província negue a sanção a um projeto por entender 
que ofende a Constituição do Império". 

O artigo é logo a seguir aprovado sem emendas. 

40/8 JOS!t MARTINIANO DE ALENCAR 

Pede explicações sobre o que se pretende com o artigo que entra em 
discussão: 

"Por este artigo, Sr. presidente, do modo por que ele se acha 
concebido, as leis de pref,F!itos nas Provínciais de Pernambuco e 
Maranhão e muitas outras que por aí andam, que querem inter-
pretar o Ato Adicional, são evidentemente inconstitucionais; fi-
cam contudo subsistindo: eu queria que se me desse o motivo 
disto, que por caridade se me dissesse a razão por que devem 
ficar em vigor essas leis provinciais que são contrárias à Consti-
tuição." 

Sem uma explicação adequada, o artigo soa como se dissesse 
"as leis anticonstitucionais, por tais reconhecidas por aqueles que 
interpretam o Ato Adicioi,ial, continuam a ficar em vigor". 

7 de maio de 1840, t. II, p. 51. 

N.&C. 

Entrava em discussão o artigo 8? da lei interpretativa do Ato Adi-
cional, que dizia: "As leis provinçiais que forem opostas à interpretação 
dada nos artigos precedentes não se entendem revogadas pela promul-
gação desta lei, sem que express:1mente o sejam por atos do Poder Le-
gislativo Gerar'. 
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40/9 JOSÉ BENTO LEITE FERRfüR,\ DE :\fELO 

Apesar de convencido da inutilidade dos protestos contra a lei em 
discussão, protestos que são apenas vozes clamantis in deserto, não pode 
deixar de combater esse artigo que é a base principal do projeto: 

"Sabem os nobres senadores que têm sustentado o projeto 
que algumas Assembléias provinciais, em suas leis, têm exorbi-
tado de suas atribuições e que por conseguinte têm ferido ma-
nifestamente a Constituição. Mas por causa das transações não 
se tem tocado nessas leis; bom era que ficassem subsistindo unica-
mente as transações, que até aqui têm tido lugar. Mas creio quP 
este sistema tem de ir muito em progresso. Diz-se geralmente e 
eu o ouço em todos os círculos que no Brasil presentemente exis-
te uma potência invisível que é quem maneja todas as transa-
ções, principalmente nas eleitorais, que é hoje aquela que mais 
ocupa o Governo, falo do Governo em geral. 

O Governo tem-se esquecido de que tudo quanto deve fa-
zer é a felicidade e prosperidade do Império. Tem-se feito surdo 
mesmo às suas necessidades e não trata das transações eleitorais 
da maneira que se pode supor, pode-se mesmo afinnar sem medo 
de errar que a representação do Brasil muito em breve vai ser a 
representação não das províncias do Brasil, mas sim dessa po-
tência invisível, que, para levar a efeito a sua vontade, tem feito 
um ludibrio da Constituição do Estado, tem consumido as rendas 
do Estado, e, para maior escândalo, tem sacrificado as vidas dos 
brasileiros e arriscado a união do Império." 

Propondo-se apresentar "uma imensidade de fatos" que comprovam 
suas afirmações, conclui votando contra o artigo. 

7 de maio de 1840, t. II, p. 51-52. 

N.&C. 

De modo mais agressivo, o Pe. Ferreira de Melo apóia a pos1çao 
defendida pelo Pe. Alencar. É curioso notar na intervenção do Pe. Fer-
reira de Melo quanto é antiga no Brasil a prática de responsabilizar 
"potências invisíveis" pelos males reais ou fictícios que afligem a nação. 
O artigo é defendido logo a seguir, com vigor, por Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, o que obriga o Pe. Alencar a retomar a palavra. 
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JOSI! MARTINIA?\0 DE ALENCAR40/10 

Aceita o princípio do Direito Romano invocado em defesa do artigo, 
mas mostra as incoerências a que levará sua aplicação no caso em de-
bate: 

"Eu quero admitir o princípio do nobre senador, pelo qual 
ele quer mostrar que a lei interpretativa deve ter vigor desde o 
tempo da interpretação e que por isso não se deve punir aque-
les que, tendo de executar uma lei obscura, a executaram contra 
a interpretação. Mas, Sr. presidente, trata-se porventura de punir 
alguém? Não: aqui não se trata de punir as Assembléias provin-
ciais que fizeram essas leis, nem aos presidentes que as sancio-
naram: aqui trata-se de deixar em vigor leis reconhecidas anti-
constitucionais. 

Vamos aplicar ao nosso caso presente o princípio do nobre 
senador: ele quer que a lei interpretada fique em vigor daí em 
diante, mas quer igualmente que o que ela estabeleceu anterior-
mente fique também em vigor; apliquemos isto: interpretou-se o 
Ato Adicional, e, segundo esta interpreta.ção, se reconheceu que 
tais e tais leis provinciais ~stavam em desarmonia com a Cons-
tituição do Império, falemo$ claro, que eram contrárias à Consti-
tuição. Neste caso, porém, pelo princípio de que a lei deve ter 
efeito retroativo, ficam subsistindo estes atos anticonstitucionais." 

7 de maio de 1840, t. II, p. 54-55. 
N.&C. 

O Pe. Alencar invoca a autorid(J.de de Francisco Carneiro de Campos, 
membro do Supremo Tribunal de Justiça, para opinar sobre as conse-
qüências desastrosas do artigo sobre a ação do Judiciário. Carneiro de 
Campos defende o artigo, provocando uma nova réplica do Pe. Alencar. 

Francisco Carneiro de Campos, irmão do marquês de Caravelas (José 
Joaquim Carneiro de Campos), é apontado como um dos altos e ativos 
colaboradores da Carta Constitucional. Acumulava a senatoria com o 
Supremo Tribunal, coisa até então permitida. 

40/11 JOSÉ :\lARTINIA:\O DE ALENCAR 

"Pelos esclarecimentos elo nobre senador, sabemos agora que, 
depois de interpretado o Ato Adicional, depois de conhecer que 
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tais e tais leis provinciais sii.o com efeito anticonstitucionais, 
assim mesmo (segundo a opmião <lo nobre senador) hüo de re-
ceber-se no Tribunal Supremo de Justiça recursos das autorida-
des criadas por essas leis! Em tal caso se pode dizer: "Quem não 
pilhou, pilhasse". A província que revogou a Constituição, que 
fez o que entendeu, fica com a sua legislação. Conhece-se que 
essas leis são anticonstitucionais, porém o Supremo Tribunal de 
Justiça (segundo a opinião do nobre senador) há de receber os 
recursos dessas autoridades .;riadas por ela. Isso consola muito 
as províncias que estão de posse dessas leis; mas o que admira 
é que o nobre senador traga aqui sempre exemplos dos Estados 
Unidos da América inglesa. Se fosse eu que os trouxesse, dizia-se 
logo que era por ser republicano, mas é o nobre senador que os 
traz, e disse ele que lá qualquer juiz pode declarar que uma lei 
é anticonstitucional e por conseguinte não está por ela. Entretanto, 
quer o nobre senador que entre nós o Supremo Tribunal de Jus-
tiça conceda revista nos recursos de autoridades criadas por leis 
ilegais! Isto é singular." 

7 de maio de 1840, t. II, p..56-57. 

N.&:C. 

Continuava a terceira discussão do mesmo artigo. O nobre senador 
que dera os esclarecimentos era Carneiro de Campos. Bernardo Pereira 
de Vasconcelos volta a defender o artigo que é pouco depois aprovado, 
e, com ele, todo projeto, que sobe à sanção imperial (Anais, II, 59). Por 
ironia da sorte, entre os membros da deputação escolhida por sorteio, 
para levar o projeto à sanção imperial, foi eleito o Pe. Ferreira de Melo, 
um dos senadores que mais o combatera (Anais, II, 97). 

A lei foi aprovada em 12 de maio de 1840. 

40/12 JOSÉ MAHTINIANO DE ALENCAR 

Historia longamente as tentativas com os jornais da cidade, especial-
mente O Despertador e Jorrntl do Commercio, sobre a publicação dos tra-
balhos do Senado. Procura assim justificar o parecer da mesa favorável 
à contradição do trabalho com o Jornal do Commercio. 

12 de maio de 1840, t. II, p. 115-117. 
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N.&C. 
O Pe. Alencar, como terceiro-secretário, foi incumbido do assunto 

pela mesa do Senado. O parecer que defende contra uma impugnação 
de Bernardo Pereira de Vasconcelos fora lido na sessão anterior (Anais, 
II, 97). O parecer da mesa é aprovado logo a seguir (Anais, II, 119). 

Note-se que O Despertad<>r pedia 2:600$000 mensais para a publicação  
e o Jornal do Commercvo pedia 2:000$000.  

A falta de um serviço taquigráfico permanente e bem aparelhado  
e a irregularidade do Diário que devia publicar-se, fazia com que uma e  
outra Casa do Parlamento se servissem dos jornais para publicar os seus  
debates. Há muitas vezes queixas contra o mau apanhamento dos discur- 
sos. As folhas na coleção dos Anaís começaram a ser preenchidas no fim  
do Império por meio de contratos com Antônio Pereira Pinto e com o  
barão Homem de Melo, este já na República. Ambos valeram-se das pu- 
blicações nas gazetas.  

O Despertador Comercial e Político era um jornal carioca surgido em 
1838 e que durou até 1841. Nele colaborava Sales Torres Homem (depois 
visconde de Inhomirim), a princípio furioso panfletário, depois conser-
vador ardoroso. Era dirigido por José Marcelino da Rocha Cabral. O 
Jornal do Commercio datava de 182:7. Era o mais antigo jornal do Rio de 
Janeiro. Era propriedade do francês Pierre Piancher e caracterizava-se 
por uma perfeita neutralidade patj:idária. 

40/13 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Juntamente com o Pe. Ferreira de Melo e outros senadores, assina 
dois projetos apresentados e defendidos com brilho pelo senador AntÔ· 
nio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti de Arbuquerque. O primeiro 
projeto propunha a imediata declaração da maioridade de D. Pedro II; o 
segundo propunha a criação de um Conselho da Coroa. 

13 de maio de 1840, t. II, p. 129-130. 
N.&C. 

O projeto causa sensação no Senado, e assim como na Câmara, daria 
lugar a intensos debates que terminaram com a vitória da idéia. D. Pedro 
II seria declarado maior ainda em 1840, com 15 anos incompletos. 

A juventude do imperador, n(fo obstante sua precoce sisudez, fez com 
que aos proponentes da antecipaç3.o da maioridade ocorresse a idéia de 
um Conselho Privado da Coroa. 

428 



1'1aéi tarde, na esteira do movimento eonservador invencível, como 
diz Nabuco, vai-se restabelecer o Conselho de Estado, com atribuições um 
tanto diversas do criado pela Constituição e extinto pelo Ato Adicional. 
A declaração da maioridade antecipada foi uma jogada dos liberais, apoia-
dos pelos ultramonárquicos, para arrancar o poder das mãos do regente 
Araújo Lima (depois marquês de Olinda). O primeiro Gabinete de 
D. Pedro II era liberal. Inútil, porque, meses depois o Gabinete vol-
tava às mãos dos conservadores que prosseguiram em sua caminhada 
até 1844, quando começa a alternância dos partidos. Todos os trâmites da 
campanha "maiorista" foram compilados num livro anônimo já reeditado 
várias vezes, de autoria atribuída ao cônego José Antônio Marinho: A 
dec"laração da maioridade de Sua Majestade Imperial o senhor D. Pedro 
II desde o momento em que essa idéia foi aventada no Corpo Legisl.a-
Uvo até o ato de sua realização. Rio de Janeiro, Typ. d'O Despertador, 
dirigido por F. de S. Torres Homem, 1840, 127. 

A data inicial é de 7 de maio, quando na resposta à Fala do Trono 
Aureliano Coutinho, Montezuma e Antônio Carlos apresentam um aditivo. 
A Câmara "vendo com prazer aproximar-se a maioridade de V.M. Impe-
rial" [ ... ] 

O primeiro projeto é o de 13 de maio de que aqui se trata, assinado 
por Holanda Cavalcanti (depois visconde de Albuquerque), Alencar, 
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque (futuro visconde de Suas-
suna), o cônego José Bento Leite Ferreira de Melo, Costa Ferreira (futu-
ro barão de Pindaré) e Manuel Inácio de Melo e Sousa (futuro barão de 
Pontal). 

Como se vê, com exceção dos sacerdotes, o imperador galardoou a 
todos os promotores de sua maioridade. 

40/14 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Admite as benemerências p11estadas à Província de Minas Gerais pela 
Sociedade de Mineração do Gongo Soco: 

"Eu reconheço que esta companhia bastantes serviços tem 
prestado à Província de Minas Gerais, e até cumprido exatamen-
te os seus deveres, não subtraindo ao devido pagamento do im-
posto o ouro que extrai de suas lavras: ela tem promovido um 
aumento de população naquele lugar, assim como o desenvolvi-
mento moral ·e o amor ao trabalho, não tendo concorrido de 



modo algum para que ali aparecesse esse sistema de imoralidade 
que desgraçadamente se vê espalhado por uma grande parte da 
sociedade." 

Não pode, porém, concordar com o projeto que reduz de 20% a 10% os 
direitos pagos pela Companhia, que, em seu contrato, se obrigará a pagar 
25% do ouro que extraísse das lavras. Propõe assim emenda conciliadora. 
reduzindo as taxas a 15%. 

13 de maio de 1840, t. II, p. 131-132. 
N.&C. 

A emenda entra em discussão, suscitando longo debate no qual o Pe. 
Ferreira de Melo volta a intervir por duas vezes (Anais, II, 133 e 135), 
envolvendo-se na exegese dos termos do contrato. O projeto é contudo 
aprovado, ficando prejudicada a emenda (Anais, II, 142) ( ss). 

A companhia de mineração denominada Imperial Brazílían Miníng  
Assocíatíon, organizada por um grande empreendedor de mineração de  
ouro, Edward Oxenford, explorou por muitos anos a mina ·de Gongo Soco,  
que terminou 1em malogro pelas dificuldades surgidas com o tipo do mi- 
nério: a jacutinga. Trata-se de uma massa não-rígida que provocava fre-
qüentes desabamentos ( 84 ). ' 

40/15 JOS:e MARTINIANO DE ALENCAR 

Julga que a Comissão do Senado que preparou o projeto não está bem 
"ao fato das circunstâncias da Província do Ceará". 

"Esta província já nl'to tem muitas terras devolutas; é uma 
província que não tendo grandes cidades nem grandes povoa-
ções, contudo, no seu interior está muito povoada: e eu julgava 
que, pan se dar uma ajuda a esta sociedade de colonização, 
bastava que se concedessem só quatro léguas, com cláusula de 
que não se daria a primeira sesmaria de uma légua, sem que 
essa sociedade apresentasse no Ceará cem casais de colonos, por-
que é quando chegarem esses colonos que a sociedade precisa-
rá de terras . " 

(83) V. Pe. MANUEL MARIA DE ALBUQUERQUE MELO MATOS: "Gongo 
Soco e socorro". Em Anais do I Congresso de História Nacional. Rio de Janeiro, 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. III, 1916, p. 757. 

(84) Sobre as Minas do Gongo Soco, v. O Clero no Par1am!lnto Brasileiro -
Câmara dos Deputados, índice de Assuntos, verbetes: Gongo Soco, Mineração, 
vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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Apresenta a seguir uma emenda: 
"Deem-se quatro léguas <.: não se conceda a pri.mcira sesma-

ria de uma légua sem que a sociedade ponha na província cem 
casais de colonos . " 

13 de maio de 1840, t. II, p. 144. 
N.&C. 

Entrava em segunda discussão a seguinte resolução do Senado: "Fica 
autorizado o presidente da Província do Ceará a conceder à sociedade de 
colonização, agricultura e criação de gado até 10 léguas quadradas de ter-
ras devolutas na dita província, por cartas de sesmarias, passadas na con-
formidade das leis." O texto dera lugar a uma curiosa discussão entre os 
ilustres senadores para saber se 10 léguas quadradas não correspondiam 
a 100 léguas. A intervenção do Pe. Alenoar leva o debate para a discussão 
da própria sociedade que se beneficiava do projeto. O senador Melo 
Matos pede adiamento da discussão até que conste já estar constituída a 
sociedade de colonização, o que leva o Pe. Alencar a intervir outra vez, 
mostrando que, sem a aprovação do projeto, será mais difícil a organização 
da sociedade: "Sabendo-se que há autorização por lei para se conceder 
as léguas de terra, com mais facilidade concorrerão os sócios, e haverá en-
trada de fundos; depois é necessário que a resolução passe para que pos-
sam dar os passos necessários e começar as operações, logo que a socie-
dade esteja organizada. 

"Quando ,estive na presidencia, convenci-me de que uma das maiores 
necessidades era haver quem trabalhasse e reconhecendo a falta de braços 
que havia na província, mandei à Europa procurar colonos, os quais, 
quando se tratava de seu engajamento, logo perguntavam se havia terras 
para se lhes dar. Para aqueles homens esta promessa é mais lisonjeira do 
que outra qualquer que se lhes faça; e por isto, aqueles que sem essas 
garantias vêm ao Brasil não são colonos industriosos, não são os homens 
que nos convêm; estes sem terem terras em que trabalhem, não querem 
trabalhar, não querem vir; portanto, se se quer dar impulso à coloniza-
ção, que é tão necessária naquela província, é mister que passe a resolu-
ção". O adiamento não é aprovado, mas a discussão é adiada pela hora. 

·±o/16 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a defender o projeto com a emenda que reduzia as dimensões 
da concessão, rebatendo os argumentos que contra o mesmo se levanta-
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vam. Exigia-se que, antes de fazer a concessüo, se procedesse à demar-
cação, "ao tombo dos próprios nacionais". 

"Que se deve mesmo esforçar-se por chegar ao estado nor-
mal em que estão as nações cultas da Europa, as quais têm 
muitos séculos de existência, e não estão no caso do Brasil, que 
é uma nação nova, e que, não há muito, saiu do estado colonial. 
Se a respeito do Brasil se dão estas circunstâncias, como quer-se 
que nele exista essa demarcação?" 

E prossegue: 

"Eu já disse que no Ceará houve quem se lembrasse, inte-
ressado pelo bem do Brasil, de procurar desviar o espírito púbüco 
dos negócios políticos, chamando a atenção dos habitantes para 
o melhoramento real e material do país. Uma das lembranças 
foi a de se mandarem vir os colonos; levou-se isto .a efeito, mas, 
chegando ao Ceará os colonos, e não havendo o que se lhes dar, 
não puderam satisfazer os fins que tinham em vista; porque se 
entendeu que a Assembléia provincial não podia dispor dos ter-
renos devolutos, que são próprios nacionais, e como tais estão 
debaixo da imediata fisc~lização da Assembléia Geral." 

Sem a aprovação da concessão, não serú possível levantar os capitais 
necessários para a formação da sociedade. 

"Os mesmos nobres senadores que combatem a resolução e 
a emenda querem a colonização; mas, negando o seu voto a uma 
outra, estão em contradição. Se eles desejam a colonização, devem 
votar, ou pela resolução tal qual, ou pela emenda, a fim de que 
devagar vamos chegando a este estado normal que tanto dese-
jam; de salto lá se não pode chegar. Não passando a resolução, 
o resultado será, se a sociedade estiver para se instalar, deixar 
de reaüzar-se a sua instalação; e quando instalada, desanimará, 
e não mandará vir os colonos." 

15 de maio de 1840, t. II, p. 162-163. 
N.&C. 

Apesar da opos1çao dos senadores Melo e Matos e Holanda Caval-
canti de Albuquerque, o projeto é aprovado (Anais, II, 169) ( 85). 

(85) A respeito do debate sobre a maioridade do imperador, v. O Clero 
no Parlamento Brasileiro - Câmarf!, dos Deputados, índice de Assuntos, verbe-
te: Maioridade, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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Durante seu profícuo governo ela Província elo Ccarú {18.'M-lS.37 1 
realmente Alencar engajara seis oficiais europeus que tr;.,balhariam tam-
bém em obras particulares. Logo depois manelou engajar em França 50 
trabalhadores adestrados no preparo de estradas para as obras públicas. 
Chegaram um ferreiro, um arquiteto, um serralheiro, 2 marceneiros e 2 
cavanqueiros. Alencar pensava adquirir colonos "que venham povoar as 
nossas terras devolutas e aumentar a nossa culturá'. Seu sucessor, ~armei 
Felizardo de Sousa e Melo, não deu continuidade à iniciativa (ª6 ). 

40/17 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

"Como o projeto que supria a maioridade de S. M. o im-
perador caiu somente por dois votos, desejaria que se declarasse 
na Ata que votaram 18 Srs. senadores contra 16." 

20 de maio de 1840, t. II, p. 288. 
N.&C. 

Entrava em primeira discussão o projeto declarando a imediata 
maioridade de D. Pedro II. Nenhum senador pede a palavra. Notam os 
Anais: "reina o mais profundo silênciô'. Então, o presidente do Senado, 
Francisco Vilela Barbosa, marquês de Paranaguá, cede a cadeira ao vice-
presidente e em breve discurso propõe que o projeto seja logo aprovado 
em primeira discussão para passar à segunda. 

"Onde qualquer membro da Casa pode mais largamente discutir, 
falando as vezes que quiser. A questão é o meu voto". (Este discurso foi 
ouvido em profundo silêncio, com grande atenção.) Posto a votação o 
projeto para passar à segunda discussão, não passa por 18 votos contra 16. 
É este dado que o Pe. Alencar pede para constar em ata. O requerimento 
do Pe. Alencar, depois de algum debate, é aceito pelo presidente (Anais, 
II, 289). Na sessão de 21 de maio, os Pes. Alencar e Ferreira de Melo 
fazem declarações de voto em favor da maioridade: 

"Sinto não poder agora motivar o meu voto, apesar do exemplo que 
tive de se dizer que se não votou pelo projeto por ser anticonstitucional. 
Mau foi que, em negócio de tanta ponderação como é este, os nobres 
senadores nos não ilustrassem; porque, quando me persuadisse de que o 
projeto ofendia a Constituição, havia de votar contra ele. O silencio, em 

(86) V. RAIMUNDO GIRAO: Pequena História do Ceará. Pon:aleza, 1953, 
p. 152. 



matéria tão grave, é um procedimento muito notável e estranho" 
(apoiados). 

40/18 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta artigo aditivo ao projeto de lei sobre o casamento de Suas  
Altezas Imperiais:  

"As disposições da presente lei só terão efeito quando S. M. 
o Sr. Pedro II for reconhecido maior." 

Não vê razões fundadas para se apressar a aprovação desta lei,  
quando parece iminente a declaração da maioridade de D. Pedro II.  

"Sr. presidente, na época presente, à vista das críticas cir-
cunstanciais em que está o país, todos olham para o monarca; e 
como o religioso, no meio de suas aflições, só acha um alívio 
na eternidade, assim os brasileiros todos, no meio das calami-
dades que os afligem, elevam-se a S. M. o imperador, como o 
alívio de seus males. Se alguns brasileiros, pouco orientados, 
tiverem algumas idéias co~tra o regime monárquico-constitucio-
nal representativo, eles, cqmo V. Ex?- muito bem disse, aprende-
ram nos governos regencifLis quais os males que lhes reservava 
um tal sistema." 

25 de maio de 1840, t. II, p. 325-328. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo argumentava em base do artigo 120 da Cons-
tituição que dizia: "O casamento da princesa herdeir·a presuntiva da 
Coroa será feito a aprazimento tj.o imperador; não existindo ao tempo 
em que se tratar deste consórcio, não poderá ele efetuar-se sem aprovação 
da Assembléia Geral. Seu marido não terá parte no Governo, e somente 
se chamará imperador, depois que tiver da imperatriz filho ou filha". 
Na sessão do dia seguinte, o Pe. Ferreira de Melo volta a defender seu 
artigo aditivo, contra a argüição foita pelo senador Melo e Matos. (Anais, 
II, 332-334). 

A família imperial brasileira consistia somente de três pessoas: o 
imperador e duas irmãs solteiras, D. Januária (herdeira, como tal cha-
mada princesa imperatriz) e D. Francisca. Naturalmente os b:msileiros 
desejavam garantir a sucessão. Sendo o imperador menor ( 14 anos) era 
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difícil casar as duas princesas porque a Co11stilui<J,o <:x1;_!,ia 'Jllf: ,, <.;;:,:~· 

mento da princesa herdeira prcsuntiva <la coroa "será foitu a aprazimuJtr, 
do imperador". O Pe. José Bento argumentava, as:;im, que seria preciso 
ter um imperador em exercício para casar as princesa:>, aliás, mais velhas 
que ele. 

De fato os casamentos ocorreram pouco tempo depois da maioridade. 
D. Januária casou-se com o príncipe napolitano conde d'Aquila, irm1io 
de D. Teresa Cristina, mulher do imperador. D. Francisca casou-se com 
o príncipe de Joinville, filho de Luís Filipe, rei dos franceses. Em ambos 
os casamentos o Brasil estatuiu como dote das princesas terras colonizá-
veis. O príncipe francês estabeleceu na cidade de Joinville, em Santa Ca-
tarina, a próspera colônia de D. Francisca. O conde d'Aquila, pródigo, 
esbanjou seu patrimônio e o imperador teve que socorrer a irmã diversas 
vezes. 

40/19 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Julga a primeira emenda aditiva mera repetição do texto consti-
tucional: 

"Eu estou convencido de que o casamento da sereníssima 
princesa e senhora D. Januária não pode ser efetuado sem ser 
a aprazimento do imperador, porque isto está determinado na 
letra da Constituição e quer passe ou não a emenda que foi ofe-
recida a este respeito, é o mesmo. O artigo aditivo está nas mes-
mas circunstâncias, porque, logo que está expresso na Consti-
tuição que o casamento da princesa herdefra presuntiva da 
Coroa será feito o aprazimento do imperador, e logo que seja 
reconhecido que este aprazimento não pode ser dado senão na 
maioridade do imperador, quer o artigo passe ou não, há de 
se cumprir o que ele diz, porque é da Constituição que o ca-
samento não possa ser feito senão a aprazimento do imperador. 
S6 quando não há imperador é que o casamento é feito com 
aprovação da Assembléia Geral: mas nós temos imperador, e 
assim o casamento não pode ser efetuado sem o seu aprazimento, 
e portanto o artigo se pode julgar desnecessário. Tenho dado 
minha opinião acerca das emendas e do artigo aditivo." 

Aceita porém a segunda emenda, aumentando a dotação de D. Ja-
nuária, de 72 para 76 contos de réis. Não considera o projeto ofensivo 
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às prerrogativas da Càmara dos Deputados ii c1ual caberia, com exclu-
sividade, a iniciativa de projetos que impliquem no aumento da despesa: 

"Na Casa já se tem mostrado muito bem que o Senado 
pode, pela faculdade que lhe é dada na Constituição, iniciar 
projetos, embora tragam despesas. Isto está expresso na letra 
da Constituição e o assentimento da Assembléia Geral tem dado 
toda a força a esta disposição. Disse-se muito bem que, se acaso 
toda a lei que, para a sua execução, importa alguma despesa, 
não pode ser iniciada no Senado, então o Senado não tem ini-
ciativa alguma, porque não há lei cuja execução não promova 
despesas." 

Não considera também o projeto extemporâneo: 

"Porque, logo que as nossas augustas princesas chegarem à 
idade própria de se tratar do casamento, devemos ocupar-nos 
daquilo de que a Constituição nos encarregou a saber: de assi-
nar-lhes o seu dote, a fim de se promover o seu casamento." 

26, de maio de 1840, t. II, p. 334-337. 

40/20 JOS11: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não pretende entrar mais na discussão da matéria, mas julga seu 
dever exigir uma retificação de uma expressão usada por um nobre se-
nador e ministro: 

"O nobre senador impugnando com toda a veemência, como 
sempre costuma ( seguramentE' por zelo da causa pública), a 
idéia da maioridade de S. M. Imperial, disse que declarar-se 
maior o Sr. D. Pedro II, d~sde já, era distraí-lo dos seus estudos, 
porque, quando viesse o ;mestre de primeiras letras, ele estaria 
ocupado com os negócios do Estado. Creio que o nobre senador, 
ministro da Coroa, estará informado de que S. M. o Sr. D. Pedro II 
não aprende primeiras letras, e que já em 1836, se me não enga-
naram, quando se me mostrou uma escrita ele Sua Majestade, ela 
era para satisfazer aos que tivessem os maiores desejos de que o 
Sr. D. Pedro II se achasse corrente em ler e escrever. 

Esta proposição do riobre senador, ministro da Coroa, está 
em perfeita contradição com as informações dadas por um outro 
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nobre senador que se acha na Casa, e qw: nw fi"" 1·1n fr•·rit•:, 
quando ofereceu a sua emenda; e também me parece que c~t~ 
em contradição com as informações de um outro nohre senadtir, 
que é um dos lentes do nosso augusto monarca, e eu invoco awm1 
o testemunho deste nobre senador, par-a que o pai!! saiba q111: 
S. M., D. Pedro II, já não necessita aprender as primeiras lí:trw;: 
por conseqüência, julgo necessária a retificação dessa expn:s~;;,, 
do nobre ministro da Coroa." 

27 de maio de 1840, t. II, p. 38.'3-:JIW, 

N.&C. 

Entrava em terceirn discussão o projeto relativo ao casamento das 
altezas imperiais. O nobre senador de cujas palavm.s o Pe. Ferreira de 
Melo exigia uma retificação era Caetano Maria Lopes Gama, ministro 
dos Estrangeiros, o qual repele como ridícula a interpretação dada a 
suas palavras. 

O professor dos príncipes, membro do Senado a essa época, era o 
marquês de Sapuoaí (Cílndido José de Araújo Viana), o mineiro. 

40/21 JOSI!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a defender a interpretação que dera do artigo 120 da Consti-
tuição: 

"Eu sempre continuarei a firmar-me na opinião de que a 
hip6tese que a Constituição figurou neste artigo nas palavras -
não havendo imperador - foi, quando o Império fosse herdado 
por uma senhora, e governasse uma imperatriz no Brasil; neste 
caso a Constituição não quis que o casamento da princesa her-
deira presuntiva se fizesse a aprazimento dessa senhora, e s:im 
com o consentimento da Assembléia Geral, porque é só no únk"') 
caso de governar uma imperatriz que se pode dar a expressão d J 

artigo, isto é, não existindo imperador, etc. Dir-se-á talvez que a 
imperatriz é o mesmo que o imperador, que exerce todas as mas 
funções: convenho, mas é inegável que, pela expressão dJ ar-
tigo 120, lhe fica negada a atribuição de intervir no casa:r,f:'!':C• 
da princesa herdeira. Eu não sei, nesta inibição, qual foi o s::ii..-
tido verdadeiro da Constituição, mas talvez fosse este que ,-ê"'~ ::. 
dizer. Em todos os atos do Governo a imperatriz tem a refeffi-



eia dos ministros, eles são os responsáveis; no casamento, porém, 
os ministros não terão interferência, será ato unicamente da im-
peratriz; e a Constituição, julgando esse ato de tão grande monta, 
o não quis confiar a uma senhora: não sei se será este o intuito 
da Constituição; mas, seja qual for, eu sigo a letra da Constitui-
ção que é muito expressa." 

Decide-se a ir ao fundo do debate, mostrando que, por trás do pro-
jeto do casamento das princesas, o que está em jogo de fato é a polêmica 
sobre a declaração da maioridade do imperador e que subjacente a esta 
declaração está a questão do valor constitucional do artigo 121, que exige 
18 anos completos para a maioridade do imperador. Na sua opinião, tal 
artigo não contém matéria constitucional. Baseia sua opinião no artigo 178 
ela mesma Constituição que diz: 

'°É só constitucional o que diz respeito aos limites políticos 
e individuais dos cidadãos; tudo o que não é constitucional pode 
ser individual dos cidadãos." 

Disserta longamente a seguir sobre a tese ele que não sendo consti- 
tucional o Artigo 121, a maioridade 'pode ser declarada por lei ordinária.  
Repele oom vigor a acusação de que tal medida constituiria um golpe de  
Estado.  

"É notável que essa lei, chamada interpretação do Ato Adi-
cional, que veio da outra Câmara, aqui mostra-se plenamente que 
não era interpretação, que estava fora de todas as raias dela, que 
era uma perfeita reforma! Mas, assim mesmo, passou no Senado 
e teve sanção, e ninguém diz que ela seja um golpe de Estado, 
entretanto que esta lei podia-se encabeçar por menos constitucional 
do que a lei que supre a idade do monarca; e é a esta que se cha-
ma golpe de E3tado? Aquele é muito legal e o suprimento da idade 
de S. M . Imperial, em circunstâncias tão apertadas em que se 
acha a nação, é golpe de Estado? 

É golpe de Estado u1n ato lícito que deveria ser feito com 
todas as formalidades pre~critas na Constituição? Estou que só a 
mui desmarcada paixão q poderia qualificar tal. 

Eu insisto ainda cm dizer que os nobres senadores temeram 
a inconveniência, e não a inconstitucionalidade. Os pobres se-
nadores sabem que o suprimento da idade cabe na Constituição, 
e que, quando a nação necessita de um soberano, e a experiência 
tem mostrado que ele teljll ciência e capacidade necessárias para 
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assumir as rédeas do Governo, o suprimento da idade é indispen-
sável: e em que tempo, senhores nos achamos? Quando a nação 
tem uma dívida de cem mil contos, uma receita de 15 mil, e uma 
despesa de 20 mil; quando a despesa extraordinária do exército 
do Rio Grande do Sul diz-se que monta a 300 contos de réis por 
mês; quando os partidos estão na maior exacerbação, as provín-
cias em uma desolação imensa; enfim, toda a nação se abisman-
do, quando digo nos achamos neste estado, e tendo um sobera-
no em idade que todas as nações da Europa não esperdiçam, 
para elevar seus monarcas ao trono, tendo ele, de mais a mai:;, 
como é reconhecido, um desenvolvimento assombroso. [ ... ] 
Aqui apelo para o testemunho do nobre senador, mestre de S. M. 
Imperial, o qual, no dia anterior àquele em que caiu o projeto, 
contra o qual votou silenciosamente, me disse que S . M . Impe-
rial, além das primeiras letras, já sabia latim, francês, inglês, ti-
nha os conhecimentos de história, lógica, retórica, geografia e os 
princípios aritméticos e os que servem de preparatório para os 
estudos maiores, assim como alguns princípios de direito públi-
co, ensinados por ele, nobre senador, sobre a divisão dos pode-
res, harmonia deles, e formas das Constituições, etc.; como à vis-
ta de todas essas circunstâncias, se quer reservar para ocasião 
mais oportuna a declaração da maioridade do monarca, só por 
um respeito farisaico ao artigo 121 da Constituição, desprezando-
se a letra expressa do artigo 178?" 

27 de maio de 1840, t. II, p. 384-392. 
N.&C. 

O projeto relativo ao casamento das princesas é aprovado logo a se-
guir (Anais, II, 392) . 

40/22 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta projeto de resolução sobre a nomeação de desembargadores 
(:' dá as razões em que se baseia. A primeira prende-se "ao estado lisonjeiro 
de nossas finanças" [ ... ] : 

"O projeto que vou apresentar impede a nomeação de novos 
desembargadores para as Relações do Império, durante o tempo 
da minoridade de S. M. Imperial; e haverá nisto economia. Eu 
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suponho que existem 80 desembargadores, pouco mais ou menos, 
no Império. Com este número se pode muito bem ocorrer ao 
serviço ordinário das Relações. Ora, havendo desembargadores 
suficientes para o serviço das Relações e ainda sobrando quase 
um número igual ao daqueles que se acham empregados, desne-
cessário é o continuar-se a fazer despachos, donde s6 resulta 
excesso de despesa." 

A segunda razão inspira-se na necessidade de levar em consideração 
os princípios de justiça e de antiguidade. 

"O que até aqui se tem visto com admiração é despacharem-
se para desembargadores magistrados que não são os mais antigos, 
e que não têm prestado os mais importantes serviços ao país; 
cuido mesmo que os desembargadores nomeados não têm preen-
chido os fins que se inculcavam ter em vista, porque foram 
nomeados desembargadores magistrados que sendo membros do 
Corpo Legislativo não podem, durante o tempo da legislatura, 
ir para as Relações, para que foram nomeados, exercer as funções 
que lhes são inerentes. Não' de raro, nomeam-se desembargadores 
com o pretexto de acelera;r a tramitação dos processos, mas os 
nomeados são designados para Comissão do Governo. 

"Este procedimento pode certamente dar ocasião a alguém 
julgar que tais nomeaçõe1s têm sido feitas para se acomodar 
afilhados" [ ... ] 

"O Governo tem uma sede hidr6pica de despachar, mesmo 
para emprego que se podia dispensar de preencher, sem prejuízo 
da ordem pública." 

Cita vários exemplos de abusos dessa natureza e conclui enviando à 
mesa seu projeto: 

"Artigo 19 O Governo não pode nomear novos desembarga· 
dores para as Relações existentes, durante a minoridade de S. M. 
o imperador. 

Artigo 29 Se se criarem novas Relações, os lugares serão 
preenchidos, durante a minoridade de S. M. o imperador, por 
aqueles dos desembarga~ores atuais que o Governo designar." 

11 de junho de 1840, t. III, p. 45-46. 
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N. &:C. 

O senador Costa Ferreira lembra logo a seguir que já existia na Casa 
projeto idêntico vindo da Câmara dos Deputados e pede que a Comissão 
competente dê parecer a respeito. 

O projeto entra em discussão na sessão de 23 de junho (Anais, III, 
203) e o Pe. Ferreira de Melo repete a defesa do seu projeto, pedindo 
para que seja aprovado em primeira discussão. O projeto é rejeitado na 
sessão de 27 de junho (Anais, III, 236). 

O processo de escolha dos desembargadores não levava em conta as 
vagas existentes nessa classe de magistrados distribuídos pelas Relações, 
ou tribunais de segunda instância. Sem dúvida a carreira, baseada unica-
mente no princípio da antiguidade, apresentava alguns aspectos favoráveis 
quanto à independência do Poder Judiciário. Mas, por outro lado, não 
incentivava elementos talentosos e eficientes. Os desembargadores eram 
nomeados livremente dentre os 10 juízes de Direito mais antigos, cuja lista 
o Supremo Tribunal de Justiça apresentava ao Governo, sem ter em conta 
as vagas nas diversas Relações. Daí o número de excedentes. O exame 
das listas de antiguidade dos juízes de Direito certifica-nos que s6 depois 
de 14 anos de serviço começam os magistrados a figurar nas listas. Ordina-
riamente com até 15 anos de exercício passavam à instância superior. 
Por sua vez a promoção ao Supremo Tribunal obedecia rigorosamente à 
antiguidade na classe dos desembargadores ( 87 ). 

40/23 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Julga não sair da ordem dos trabalhos permitindo-se fazer alguns 
reparos às proposições emitidas pelo ministro da Justiça, na sessão anterior, 
quando dissera que: 

"Esperava da lealdade do Corpo Legislativo, que este habilitasse o 
Governo com leis apropriadas para manter-se o mesmo Governo durante 
a maioridade de S. M. Imperial, cuja época se vai aproximando: e acres-
centou que nüo supunha que os males que afligem o país procedessem 
do Governo." 

Observa, em primeiro lugar, que o nobre ministro 

"Jamais deve pôr em dúvida a lealdade do Corpo Legislativo. 
S. Ex::i. deve contar com o patriotismo do Corpo Legislativo, que 

(87) V. TRISTAO DE ALENCAR ARARIPE: Relações do Império. Compilação 
Juridica. Rio, 1874, p. 53. 
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concretamente tem concedido todas as medidas importantes que 
têm sido exigidas pelo Governo e julgo que a respeito do atual 
Ministério procederá do mesmo modo, como é do seu dever: do 
que aliás tem dado bastante provas em todas as sessões passadas. 
Todas as vezes que o Governo se tem apresentado, pedindo uma 
medida que julgava necessária para o rcstabJ1ecimcnto da ordem 
pública, o Corpo Legislativo sempre lhe tem concedido." 

A seguir, afirma sua total discordância com o ministro que pretende 
desresponsabilizar o Governo dos males que afligem o país: 

"Eis aqui o ponto principal em que eu discordo do nobre 
ministro, por isso que o Corpo Legislativo tem constantemente 
concedido ao Governo todas as medidas por ele exigidas. Creio 
que isto não será contestado pelo nobre ministro: e por esta 
ocasião, farei algumas breves observações pelas quais me persuado 
de que demonstrarei que grande parte dos males que têm afligido 
o Brasil tem sido ocasionado pelo Governo, e não pela falta de 
medidas legislativas, como se quer inculcar." 

Disserta longamente sobre a aj:uação e formação dos três últimos 
Ministéri-0s, para provar sua tese, e conclui com uma advertência. 

"Portanto, atualmente, o que convém ao nobre ministro é 
principiar a remediar os males por Casa, isto é, pelo Gabinete 
e não desconfiar do Corpo Legislativo, o qual lhe há de prestat 
todos os meios que o Governo julgar necessários para manter a 
ordem pública e fazer cessar os nossos males. Empregue, pois, 
o nobre ministro todos os :.>eus desvelos em desviar do Governo 
os abusos que nele se acham introduzidos, e eu confio em que 
assim o fará: mas do que eu duvido muito é de sua permanência 
no Ministério, atendendo aos precedentes." 

Cita vários desses abusos em apoio de sua afirmação. 
Passa depois a criticar outra afirmação do mesmo ministro quando 

se disse disposto a empregar todos os esforços para conter as "minorias 
turbulentas". 

"Esta proposição incomodou-me alguma coisa; porém, depois 
que ouvi ao nobre ministro, dei-me por satisfeito com suas expli· 
cações: não era de supor que o nobre ministro quisesse dessa 
maneira tratar o Corpo Legislativo. Mas resta-me rogar ao nobre 
ministro que faça com que as minorias turbulentas não se 
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ongmem do Governo; que o GovcJ'Jlo, pFdos rrJ<:i(y; <Jll" l•-m ,, 
sua disposição em algumas províncias, não queira r<:rluzir 
a minorias as Maiorias; que minorias turbulentas auxiliada<; pr;Jr, 
Governo não oprimam as maiorias e usurpem ilegítimame:ntr: o 
seu lugar" [ ... ] 

"Um nob:ve senador explicando o que eram minorias turhul•:ri-
tas disse que as minorias turbulentas eram aquelas que se forrna.-
vam daqueles que, em vez de fazer uma oposição legal pd:.1 
tribuna ou pela imprensa, empunhavam as armas com mãm cri-
minosas e perturbavam a ordem pública: eu estou nisto de acordo 
com o nobre senador; mas, o que julgo também necessário, é que 
os agentes do Governo não ensinem estas turbulências: refiro-rm" 
a um fato acontecido na Província de Minas. Há pouco lí, em 
uma folha da oposição, publicada naquela província, que em urn 
periódico do Governo se disse que os colaboradores de tal folha 
(era da oposição) deveriam ser levados a pau; desgraçadamente, 
daí a três dias, um desses colaboradores assim foi tratado! E 
isto não será ensinar as minorias a serem turbulentas? Será 
digno do Governo mandar espancar atrozmente um cidadão, 
quando tem à sua disposição os meios legais para se fazer 
respeitado?" 

Vota enfim pelo adiamento da matéria em discussão. 

17 de maio de 1840, t. III, p. 82-87. 
:'.\'.e:. e. 

Estava em discussão o projeto de lei emendando os Códigos Ciminal 
e do Processo. Fora apresentado requerimento pedindo adiamento da 
discussão do capítulo 19 do pr.ojeto, cujo texto consta dos (Anais, III, 
19-34). O Pe. Ferreira de Melo apóia esse requerimento, depois de longa 
digressão refutando o discurso do ministro da Justiça, Paulino José Soare• 
de Sousa, visconde do Uruguai, que de fato deixaria o Ministério no més 
seguinte. O nobre senador a que se refere o Pe. Ferreira de Melo, a propó-
sito das "minorias turbulentas", era Bernardo Pereira de Vasconcelos 
(Anais, III, 78). O adiamento, depois de longo debate, é enfim aprovadc 
(Anais, III, 103). 

Os dois grandes monumentos legislativos produzidos pelo Parlamento 
eram o Código Criminal ( 1830), elaborado por Bernardo Pereira de 
Vasconcelos (com algumas contribuições de José Clemente Pereira). e ~' 

Cé'-digo do Processo Criminal, que tem como preâmbulo a reorganiz:.ção 



do Judiciário, verdadeiro código de organização judiciária. Era obra extre-
mamente liberal, de autoria em grande parte de Manuel Alves Branco 
(futuro 29 visconde de Caravelas). Atribuía ao júri grande parte do julga-
mento dos crimes. Era uma lei extremamente adiantada para o tempo. 
Foi esse código que os conservadores empreenderam reformar. Dessa 
reforma resultou a lei de 3 de dezembro de 1841, extremamente centra-
lizadora e criadora das chefias de polícia, confiadas a desembargadores 
nomeados pelo Governo central. Contra essa reforma bateram-se compre-
ensivelmente os liberais cujos expoentes no Senado eram os Padres Alenca1 
e José Bento Leite Ferreira de Melo. O autor do plano da lei era 0  

jurisconsulto conservador Paulino José Soares de Sousa.  

40/24 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Antes de entrar na matéria em discussão, permite-se pedir esclare-
cimentos ao ministro da Justiça, na Câmara dos Deputados, se acha 
prudente um projeto reformando o artigo 121 da Constituição, a fim de 
declarar a maioridade de D. Pedro II. Ao mesmo tempo, consta que foram 
expedidos ofícios de convocação da nova Assembléia Geral Ordinária: 

"Ora, não se tendo ainí'!a decidido a questão da reforma do 
·artigo 121 da Constituição, isto é, se ele é ou não constitucional, 
e sendo este um negócio grave, parece-me que ele não poderia ter 
deixado de ser tratado em conselho; assim, desejava ser informado 
se o Governo expedindo a carta régia de convocação da Assem· 
bléia Geral Ordinária, providenciou para que as eleições se não 
verificassem antes da decisão daquele projeto, porque pode 
acontecer que, pela convocação, as eleições tenham lugar antes 
que esteja terminada aquela questão; e, sucedendo julgar-se que 
o artigo é constitucional, se bem que, na minha opinião particular, 
entenda que não o é, então infrutuosa vem a ser a reforma. Nestes 
termos, rogo a S. Ex~ o opséquio de me informar se o Governo 
tem tomado providências a este respeito, a fim de que não fique 
malogrado esse grande objeto que hoje ocupa a atenção naci0nal." 

19 de junho de 1840, t. Ili, p. 113. 
N.&C. 

O artigo 121 da Constituiç5q dizia: "O imperador é menor até a 
idade de 18 anos completos". O debate sobre a maioridade do imperador 
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já incendiava a Càmara dos Deputados. Uma corrente desejava a ime-
diata declaração da maioridade; outra, mais cautelosa, exigia que antes 
se procedesse à discussão sobre a constitucionalidade do artigo 121 da 
Constituição. Se se vencesse que o artigo não continha matéria consti-
tucional, poderia ser reformado por lei ordinária que possibilitaria a de-
claração da maioridade; se se vencesse o contrário, seria necessário con-
ferir à futura Assembléia a autorização para reformar a Constituição. O 
ministro da Justiça, Paulino José Soares de Sousa, visconde do Uruguai, 
dá os esclarecimentos solicitados. O Pe. Ferreira de Melo porém insiste 
na necessidade de "espaçar alguma coisa as eleições até saber a decisão 
do projeto que reforma o artigo 121" (Anais, III, 114). O Pe. Ferreira de 
Melo volta a insistir na mesma idéia na sessão de 20 de junho (Anais, 
III, 171). O artigo em discussão era o artigo 13 da ' lei de reforma do 
C6digo Criminal que dizia: 

"Os chefes de polícia da Corte e capitais das províncias serão esco-
lhidos dentre os desembargadores e juízes de Direito, e os seus delegados 
dentre os juízes de Direito, sempre que for possível, e aliás dentre os 
juízes municipais de paz e de órfãos ou de qualquer classe de cidadãos, 
quando possam acumular. Os chefes de polícia e seus delegados serão 
amovíveis e obrigados a aceitar". 

Ao dizer que tal ponto da Constituição é ou não é constitucional, os 
oradores têm em vista o artigo 178 da mesma Carta que declara expres-
samente: "11.: s6 constitucional o que diz respeito aos limites e atribui-
ções respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e indivi-
duais dos cidadãos". Tudo o que não é constitucional pode ser alterado 
sem as formalidades referidas pelas legislaturas. Este artigo tomava o 
que costuma chamar a Constituição maleável. À primeira vista choca 
falar-se em artigos da Constituição não constitucionais. Mas foi essa 
cláusula benéfica que permitiu a maioridade antecipada e, mais tarde, 
a adoção da eleição direta sem reforma constitucional. 

40/25 JOSJ!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não concorda com a emenda em discussão. Por ela, pretende-se 
que o Corpo Legislativo interfira numa decisão do Governo: 

"Eu creio que a divisão dos poderes políticos é que faz a 
harmonia do Governo e desde o momento em que um poder 
invade as atribuições de outro poder, necessariamente há de 
resultar a desordem." 



"A Assembléia só pode agir <lesse modo, quando provado 
que a decisão do Poder Executivo foi injusta. 

A experiência tem mostrado que esse sistema de se que-
rer dar todas as atribuições ao Corpo Legislativo, de se querer 
construir o Corpo Legislativo uma onipotência, não tem sido 
muito profícuo ao País." 

22 de junho de 1840, t. II, p. 175-176. 
N.&C. 

Tratava-se de um parecer da Comissão de Instrução, da qual era 
membro o Pe. Ferreira de Melo, indeferindo requerimento do professor 
Guilherme Paulo Tilbury. Esse professor, destituído da cátedra de in-
glês, pela Regência, em 1831, pedia agora para ser reintegrado na mes-
ma. O senador Saturnino apresentara emenda contrária ao parecer da 
Comissão. É contra essa emenda que se insurge o Pe. Ferreira de Melo, 
que volta pouco depois a insistir em sua tese, baseando-se no Direito 
Constitucional. A discussão é adiada pela hora. O parecer da Comissão é 
aprovado na sessão seguinte (Anais, III, 202). 

O Pe. Guilherme Paulo Tilbury, inglês, protestante luterano, con-
verteu-se ao catolicismo e ordenou-'se sacerdote. Era professor público 
de inglês e francês. Converteu várjos protestantes ao catolicismo. Era 
capelão da Escola Militar de Aplicação. Morreu em 1862. 

40/26 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Opõe-se ao artigo em discussão, com disposição porém de apoiar a 
emenda. 

"Os que defendem o artigo apelam para a Constituição que 
manda convocar a nova Assembléia Ordinária no dia 3 de junho 
do 3Q ano da legislatura existente." 

Mostra que esse argumento não é conveniente: 
"Eu entendo que, quando na Constituição se marcou o dia 

da convocação da nova Assembléia, foi porque se atendeu às 
dificuldades que naquela época havia do Governo se comunicar 
com as diversas províncias do Império; então se julgou que só 
sendo convocada a Assembléia nessa época é que se poderiam 
expedú· as ordens necess4rias para se fazerem as eleições em 
tempo competente, e pode realizar-se a abertura da nova As-
sembléia no dia marcado pela Constituição. Mas sabe-se muito 
bem que as circunstâncias do Brasil, a respeito de comunica-
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~'Ões, têm melhorado co11sidcravl'iuwnle: hojt· corn a 111aior fa 
cilidade se expedem ordens até ~ls cxtrcmic.lacks do lmpério e 
vem a notícia de sua execução em um terço ou menos ainda do 
tempo que há pouco era necessário para obter-se esse conlwei-
mento. Antes de haver-se estabelecido os paquetes de vapor 
para as províncias do Norte, as comunicações com o Pará e Ma-
ranhão não se faziam em menos de 9 meses e às vezes de um 
ano e mais, e até ocasiões houve em que este tempo se passou 
sem que houvesse notícias dessas províncias; hoje, porém, ex-
pedem-se ordens, as quais são transmitidas a essas províncias 
e obtém-se a resposta em 60 dias. Isto é uma diferença notável. 
Quanto às províncias do interior, conquanto os Correios ainda 
estejam em um estado de bastante atraso, todavia alguma coisa 
tem melhorado, nem podia deixar de ser, quando a Nação gasta 
com eles uma soma tão considerável. 

Os que defendem a emenda apelam para "a conveniência 
de, no último ano da legislatura, os deputados ainda não terem 
conhecimento do resultado das eleições, a fim de que a última 
sessão da legislatura não seja inutilizada; conveniência esta que 
não pode ser contestada pela experiência dos fatos. Nós sabe-
mos que, desde que há sistema representativo no Brasil, a última 
sessão das legislaturas é sempre estéril em resultados e nem 
todos podem ter a necessária indiferença e resignação, quando 
se vêem excluídos da representação nacional. Alguns há que 
apresentam vislumbres de despeito, conquanto outros se mos-
trem resignados. Essas razões que se dão para tais alterações 
aparecerem nos ânimos dos excluídos se dão do mesmo modo 
para se desenvolverem no espírito daqueles que foram reeleitos. 
:E: pois, para se evitar essas conseqüências, às vezes perniciosas 
ao país, que eu julgo conveniente não se saber o resultado das 
eleições senão no fim da última sessão da legislatura." 

Depois de ponderar melhor o assunto, inclina-se a votar contra todo 
o projeto: 

"Pois todo mundo sabe que sua origem foi uma transação 
do Governo com alguns deputados e por isso continuo a votar 
contra ele, porque não admito transações: sou muito pouco in-
clinado a elas e só admitirei alguma que for fundada no justo 
e honesto." 

30 de junho de 1840, t. III, p. 265-267. 
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N. &C. 

Em discussão o artigo 19 da resolução vinda da Câmara dos Depu-
tados que adia a época das eleições para a próxima legislatura. O artigo 
dizia: "A eleição dos deputados à Assembléia Geral Legislativa do Im-
pério, para a legislatura de 1842 a 1846, será efetuada dentro do espaço 
de tempo que decorre do l 9 do próximo futuro mês de outubro ao último 
de março de 1841". A emenda fora apresentada pelo senador Vergueiro 
e propunha: "As Assembléias paroquiais reunir-se-ão no dia 12 de outu-
bro último, anterior à nova legislatura". O parágrafo I, do art. 102, inclui, 
entre as atribuições do Poder Executivo, a de convocar a nova Assem- 
bléià Geral Ordinária no dia 3 de junho do terceiro ano da legislatura  
existente". O senador e ministro dos Estrangeiros, Lopes Gama, responde  
à argumentação do Pe. Ferreira de Melo, envolvendo a questão do adia- 
mento das eleições com a questão da maioridade do imperador. O Pe.  
Ferreira de Melo retoma assim a palavra: "Não posso deixar de felicitar-
me por ouvir ao nobre ministro pela primeira vez anunciar o nobre pro-
pósito de se declarar a maioridade do Senhor D . Pedro II, e trazer 
esse argumento para mais fazer valer suas idéias e tanto mais eu estimo 
que Sua Excelência o fizesse, quanto se observa que os defensores do 
Governo obram de tal maneira, que ;no país se tem entendido que o Go-
verno trama e põe em prática todos os meios para obstar a esse ato ma-
jestoso, do qual o Brasil tem necessidade urgente; pois será unicamente 
nessa época que o país poderá ser tranqüilo: este pensamento do nobre 
ministro tanto mais me encheu de consolação, quanto é propalado pelos 
aduladores do Governo, que andam intrigando que a maioridade é exi-
gida por tais e tais motivos, alegando-se até muitas razões que, em ver-
dade, são bem pouco respeitosas para com esse augusto objeto que nós 
todos desejamos ver triunfar de tão miseráveis intrigas e que delas triun-
fará aparecendo quanto antes no trono e fazendo a felicidade dos brasi-
leiros. 

Ora, dirá o nobre senador ministro da Coroa que eu, querendo a 
maioridade do Senhor D. Pedro, squ contraditório votando contra o ar-
tigo, porque isto tende a obstar a que se confiram os poderes aos depu-
tados da nova legislatura para reformarem o artigo 121 da Constituição. 
Mas eu estou convencido de que este artigo não é constitucional (apoia-
dos), e que unicamente se tem lançado mão dessa arma para que se 
demore a declaração da maioridade". Decide-se assim a votar contra o 
outro e contra a emenda (Anais, III, 269). Entra no plenário o ministro 
da Justiça e a discussão é suspensa. 
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40/27 JOSÉ BENTO LEITE FElUlEIHA DE MELO 

Vota pela supressão do artigo em discussão, devido aos abusos que 
poderá permitir, abusos que o tornam anticonstitucional: 

"A concessão que se dá para um mandado de busca, no ar-
tigo que se discute, parece-me que é contrária à Constituição 
do Império. Diz ela, no artigo 179, § 79, que todo o cidadão 
tem em sua casa um asilo inviolável; que de noite não se po-
derá entrar nela senão por seu consentimento ou para a defen-
der de incêndio ou inundação; e que de dia só será franqueada 
a sua entrada nos casos e pela maneira que a lei determinar. 
Ora, à vista desta disposição, claro me parece que um artigo, 
pelo qual se confere um arbítrio sem limites é contrário à Cons-
tituição; porque, pelo menos, deveria se especificar ou definir 
os casos excepcionais em que isto poderia ter lugar. Este artigo 
é justamente muito pior do que a clisposição correspondente do 
Código do Processo, onde se exige, pelo menos, a prova de uma 
testemunha ou o juramento da parte. 

Figure-se, Sr. presidente um delegado de polícia em um 
desses lugares ermos, onde nem sempre há pessoas qualificadas 
e que tenham bastante prudência para o desempenho clessas 
atribuições; figure-se, digo, um desses homens vingativos e atra-
biliários, querendo exercitar vingança; quantos atentados não 
poderá ele cometer, se é somente pelo seu juízo que pode man-
dar proceder a uma busca na casa de um cidadão qualquer?! 
Ele pode, nesse caso, unicamente para satisfazer uma vingança 
particular, invadir a casa de qualquer cidadão cometer aí violên-
cias e depois dizer: - Eu assim entendi que devia obrar; a lei 
para tanto me autorizava!" 

30 de junho de 1840, t. III, p. 276-280. 

N.&C. 

Voltava à discussão o projeto de reforma dos Códigos Penal e do 
Processo. Entrava em debate o artigo 16 do Código, que dizia: "Para D 

concessão de um mandado de busca, nos casos em que tem lugar, basta-
rão veementes indícios ou fundada probabilidade da existência dos ob-
jetos ou do criminoso no lugar da busca". A matéria dá lugar a intenso 
debate que fica adiado pela hora. 
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40/28 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Inclina-se a apoiar a emenda adiando as eleições para 12 de outu-
bro de 1841, inspirando-se nas razões apresentadas: 

"Pouco proveitoso é para a nação que se reelejam hipócri-
tas que se tenham bem comportado no último ano da legisla-
tura, empregando este artifício para serem reeleitos." 

Reconhece vantagem em se marcar um dia fixo para as eleições em  
todo o Império.  

"Com isto seriam evitados os abusos que os presidentes de pro-
víncia têm praticado por ocasião das eleições. Outra razão em favor 
do adiamento [ ... ] é o mau estado de nossa legislação sobre 
eleições, principalmente a respeito das mesas paroquiais cujas 
eleições, feitas como se acha determinado na atual legislação, 
podem ocasionar, como por vezes têm ocasionado, sérios desa-
guisados; e eu temo que eles possam ser levados a um ponto 
maior, e até mesmo que aconteçam sucessos bem desagradáveis." 

Dá exemplo dos abusos que se vêm praticando: 
"Observa-se que províncias, muito pequenas em relação a 

outras, dão um número de eleitores muito maior do que estas 
dão! A de Sergipe deu 5. 000 eleitores, o que é um número ex-
traordinário; ao passo que a Província de Minas Gerais, que 
dizem formar a quinta parte do Império, dá apenas 1. 200 elei-
tores! E será conveniente à causa pública que as coisas mar-

. chem desta maneira; que continue semelhante abuso? E não 
poderia esse abuso avultar ainda mais? Pois é sabido que as 
ambições se vão desenvolvendo cada vez mais e que tudo se 
põe em prática para vencer nas eleições." 

Acresce que a situação em várias províncias é bastante melindrosa, 
como é o caso da Província da Bahia, onde o Governo demitiu o presidente, 
e o sucessor escolhido recusou a nomeação. Por outro lado, observa que o 
próprio Governo revela sinais de desorganização: 

"Nem mesmo creio que nós temos um Governo parlamen-
tarmente organizado, em que se possa ter confiança; não sei se 
o Governo é solidário, corpo convinha que fosse nas circunstân-
cias excepcionais em que pos achamos; creio que o não é, ape-
sar das explicações que na Casa tem dado um nobre ministro, o 
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do Império, que eu julgo ser chefe do atual Gabinete. Digo que 
o Governo não me parece parlamentar organizado, porque Go-
verno sem maiorias não pode ser sustentado e eu não vejo que 
uma maioria sustente o atual Gabinete [ ... ]" 

"Ora, um ministro desta natureza poucas simpatias, pouco 
apoio encontrará no País. Quem se importa com as opiniões e 
a precária existência de um Governo transit6rio que não é digno 
do conceito dos representantes da nação?" 

Afirma não ser da opinião, mas não está disposto a apoiar cega-
mente a todos os projetos do Governo. 

Faz grande digressão em defesa dos que apoiavam o projeto de 
maioridade de D. Pedro II, atacando o Governo: 

"Creio que não temos governo; temos homens que se dizem 
ministros; mas que não sabem se o são [ ... ] porém, os sectário~ 
do Governo, isto é, os apologistas da atualidade, os que têm in-
teresse em que este estado desgraçado permaneça, o que dizem? 
Dizem que os que apresentaram o projeto são especuladores, que-
rem empolgar os primeiros empregos do Estado e que talvez 
quisessem ser membros desse conselho privado que serviu de es-
pantalho para tante gente." 

Passa depois a defender o próprio projeto: 

"Como a matéria é de bastante transcendência, cumpre fa-
zer mais algumas reflexões a respeito. S.M. o Senhor D. Pedro II 
será menor pela natureza, por falta de desenvolvimento e de 
conhecimentos? Creio que não, e temos documentos incontes-
táveis que provam o contrário. Já um nobre senador fez aqui 
a enumeração dos conhecimentos adquiridos por S. M. o Senhor 
D. Pedro II, e estas informações lhe foram transmitidas por uma 
pessoa que me parece que se deve considerar como oficial; e é o 
nosso ilustre colega e digno mestre de S. M. I. (apoiados). Depois 
dele dizer que S. M. se achava suficientemente instruído nas 
línguas francesa e inglesa, na hist6ria e geografia e nos princípios 
gerais de direito público e que particularmente conhecia bem 
a nossa Constituição, acrescentou mais uma coisa, que então o 
nobre senador se esqueceu de referir, e que eu hoje, com a maior 
satisfação, repito nesta Casa, a saber que o Senhor D. Pedro II 
tinha já mais conhecimentos do que muitos monarcas da Europa, 
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como assevera o seu digno mestre (e eu penso que assim é), 
qual é a razão por que ele há de ser julgado menor pela natu-
reza? Por que não pode tomar conta do Governo do Império?" 

Observa a seguir que as circunstâncias do país exigem a decretação 
da maioridade: 

"Do norte ao sul, em todos os pontos do Brasil, não se vê [sic] 
senão desordens, comoções, desgraças, derramamento do sangue 
brasileiro, um escoamento absoluto das nossas rendas públicas, 
uma dívida crescente todos os dias, os partidos sumamente 
irritados e sem esperança alguma de conciliação, pois eu estou 
intimamente convencido de que não pode haver uma conciliação 
enquanto durar o estado excepcional em que nos achamos. Acho, 
Senhor presidente, que ao Governo atual é que cabia o nome 
de governo demônio - porque, desde que ele tomou conta dos 
neg6cios, aumentaram-se consideravelmente as desgraças do Bra-
sil e todos os días vão em um aumento progressivo" [ ... ] 

"Se pois as nossas circunstâncias são as mais desgraçadas pos-
síveis, por que não havemos, de aplicar o único remédio que no 
entender, suponho eu, da maioria da nação, pode curar os nossos 
males? Eu, pelo menos, não converso com pessoa alguma que 
não julgue que s6 na época da maioridade do Sr. D. Pedro II 
é que poderemos. ver conci4arem-se os partidos, e restabelecida 
a ordem pública no Brasil (apoiados). Nessa época o chefe do 
Estado se achará em gozo de todas as atribuições que competem 
ao Poder Moderador; não atenderá ele a mesquinhos interesses 
indiv:duais, não entrará em (Não queria usar da palavra 
transações, mas enfim elas iexistem) [ ... ] não entrará em tran-
sações prejudiciais ao Brasil, porque o imperador não tem ne-
cessidade de eleição nem de reeleição; e eu me persuado de que 
o Senhor D. Pedro II, quando nomear ministros, não os atrai-
çoará''. 

Depois da longa digressão, acaba votando pela emenda. 

1 de julho de 1840, t. IV, p. 29-37. 

N.&C. 

A discussão é adiada pela hora. A maioridade de D. Pedro II seria 
votada atabalhoadamente poucos dias ap6s, a 22 de julho. 
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40/29 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Vota contra o requerimento. Pode-se fazer com que o artigo em 
discussão combine com o Código aperfeiçoando-o e corrigindo-lhe as 
falhas. Aprovará o artigo na parte que corrige o Código: 

"Vem a ser o caso em que qualquer autoridade policial vá 
em seguimento do criminoso à vista ou atrás logo, e este passe 
para distrito alheio; quer o Código que, nesta hipótese, o man-
dado não possa ter execução devendo só ter efeito no lugar da 
jurisdição do juiz que o passou: e para ter lugar a prisão em dis-
trito alheio, o Código exige uma precatória. O fim do artigo que 
se discute é remediar essa falta, permitindo que o oficial de 
justiça, que vai em seguimento de objetos de crime, possa entrar 
em distrito alheio; e com esta disposição inteiramente me con-
formo: porque considero um grande absurdo que, indo um oficial 
de justiça em seguimento de um réu que em sua fuga passe par;i 
o distrito alheio, deixe de o seguir para ir ao juiz de seu distrito 
pedir-lhe a precat6ria." 

Discorda porém da segunda parte do artigo, e mostra seus motivos 
com um exemplo: 

"Suponha-se que se expede um mandado para se prender 
alguém em Niterói: o réu fugiu; o policial vai em seguimento 
dele com seu mandado, chega ao porto, e pela disposição do 
artigo ele pode passar ao distrito da cidade, aí chegando, perde-
se de vista, e, pela autoridade que lhe dá o artigo de poder dar 
as buscas necessárias, pode dar busca em qualquer casa; e convirá 
isto? Parece-me que não: enquanto vai no seguimento do réu, 
tendo-o à vista, convenho que o mandado tenha força; mas logo 
que o perca de vista no distrito alheio, o que deve fazer é 
apresentar o mandado à autoridade do lugar, a qual tomará sobre 
si o negócio, por isso que o criminoso está dentro do seu distrito, 
e então esta autoridade procederá às diligências na conformidade 
das leis." 

Admite que os Códigos têm defeitos, entretanto observa: 

"As desordens que o país sofre não são o resultado imediato 
dos defeitos do Código, mas da falta de sua execução. Ouço 
quase S·empre dizer que o Código Criminal contém penas 
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fracas. Mas por que se não executam essas mesmas penas fracas? 
Se elas fossem executadas, e, não obstante isso, se continuasse a 
cometer crimes, então caber-lhes-ia essa censura, mas, sendo 
executadas, não a podem merecer de forma alguma. 

Clama-se contra o Código do Processo; mas, se muitas de 
suas disposições não têm ainda sido cumpridas, como se pode 
saber se são boas ou más? Diz-se que é impossível executarem-se 
certas disposições; mas, eu ainda não estou persuadido de que 
se tenham empregado todos os esforços para isso." 

Refuta aqueles que defendem o artigo apoiados no exemplo da Ingla-
terra e porque tendo vivido sempre na Corte, não se dão conta dos abusos 
que a autorização para buscas indiscriminadas causaram nas províncias: 

"O nobre ministro aqui nos apresentou a estatística dos 
crimes do Rio de Janeiro de 36 para cá e viu-se que houve 
1.900 e tantos crimes, entre os quais aparecem somente oito de 
responsabilidade; e eu posso asseverar ao nobre ministro que 
mesmo destes oito nenhum foi punido [ ...] 

O Sr. ministro da Justiçq: - ~porque foram absolvidos pelo 
•I • . 

JUTI. 
O Sr. Alencar: - Naturalmente haviam de ser absolvidos, 

por pertencerem a uma classe hoje tão poderosa. Não há pois 
entre nós exemplo algum de punição de um magistrado, já não 
digo dos de primeira ordem, mas de outros secundários, como 
de um escrivão, de um agente de polícia ou mesmo de um oficial 
de justiça; e, se não temos esse exemplo, como queremos dar aos 
magistrados, já não digo dos de primeira ordem, mas de outros 
secundários, como de um escrivão, de um agente de polícia ou 
mesmo de um oficial de justiça; e, se não temos esse exemplo, 
como queremos dar aos magistrados essas faculdades que se dão 
na Inglaterra, onde até os de primeira ordem têm ido ao 
cadafalso? 

Cita exemplos de crimes e agitações perpetrados no Brasil, não por 
falta de lei para coibi-los, mas pela não aplicação das leis que deixa os 
criminosos impunes, Não se deve interpretar mal aqueles que se opõem 
ao artigo em discussão: 

"Por isso que se faz aqui oposição, já se presume que alguém 
quer que não haja diminuição dos delitos e que os criminosos 
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fiquem impunes. Pois cpem é <1uc pode ter interesse nisso? Se 
fazemos oposição é que entendemos que a lei não convém, que 
há de acarretar muitos males. Os nobres senadores que residem 
no Rio de Janeiro ainda estão mui bem, vêem as suas proprie-
dades seguras; mas quem está nas províncias pode contar com 
alguma segurança, quando um beleguim esteja autorizado com 
este poder que o artigo lhe concede? Porventura lá se respeita 
como aqui na Corte a tais pessoas, por certas considerações? 
Portanto, quem se apõe à legislação destas não é porque queira 
que os crimes continuem a ser perpetrados, nem que os crimi-
nosos fiquem impunes; é mesmo porque estão persuadidos, como 
eu, de que a lei tem de produzir o efeito contrário." 

Analisa a origem dos defeitos dos nossos Códigos e conclui: 
..,.,,,... 

"Acho que o artigo deve passar, na parte que permite ir em 
seguimento do criminoso .em distrito alheio; porém, desde que 
se perde o criminoso de vista, não há mais seguimento: e então 
tem lugar a busca e é preciso um mandado." 

4 de julho de 1840, t. IV, p. 115-120. 

N.&C. 

Estava em discussão o artigo 17 do projeto de lei emendando os 
códigos. O artigo dizia: "Acontecendo que uma autoridade policial de 
justiça, munida de competente mandado, vá em seguimento de objetos 
furtados ou de um réu, em distrito alheio, poderá aí mesmo apreendê-los 
e dar buscas necessárias, prevenindo antes as autoridades competentes do 
lugar, as quais lhe prestarão todo o auxílio preciso. 

No caso, porém, de que essa comunicação prévia possa trazer demora 
incompatível com o bom êxito da diligência, poderá ser feita depois e 
imediatamente que se verificar a mesma diligência". 

Alves Branco apresentara requerimento pedindo adiamento da dis-
cussão do artigo, até que a Comissão o redigisse melhor, levando em conta 
as emendas propostas. t este requerimento que o Pe. Alencar combate. 
Mesmo confessando não ser um jurista, o Pe. Alencar demonstra um notável 
bom senso na discussão da matéria, bom senso inspirado em longa expe-
riência vivida fora da Corte do Rio de Janeiro. 
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40/30 JOSJ1: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda dos que pensam que a oposição esteja contra o artigo: 
"Ninguém tem querido que não se persigam os facionorosos 

e ladrões, ainda quando saírem fora dos seus distritos; mas, o que 
se não tem querido é justamente que para este fim, e algumas 
vezes só com este pretexto, se autorize a um oficial de justiça 
para invadir a casa do cidadão. Portanto, digo, ninguém se tem 
oposto ao pensamento do artigo, porque ninguém pode ter inte-
resse em que se não previnam os delitos e se não punam os 
criminosos.» 

Persuade-se que a redação do artigo não é clara, de vez que senadores 
"professos na matéria'', entendem o artigo de maneira diversa. 

"E se dentro da Casa, a sua inteligência não é considerada 
clara, como poderá ser clara para tais executores, para esses 
oficiais de justiça ou beleguins que hão de ser os encarregados 
de dar às buscas a sua discrição?" 

O artigo permitiria violar o dispqsitivo constitucional que garante ao 
cidadão "um asilo sagrado dentro de seu domicílio". Não pode concordar 
com aqueles que consideraram poético esse dispositivo. 

"Não se tem querido çontrariar o pensamento do artigo; 
quer-se unicamente que a~ autoridades não possam usar da 
faculdade que se lhes dá, senão quando for necessário para a 
liberdade e segurança públic11 e que o artigo não esteja concebido 
em termos que possam dar lugar a muitos abusos." 

Os aibusos não resultam da falta de leis, mas do fato que as leis 
não são observadas, a começar pelo próprio Governo. Cita exemplo de 
desrespeito às leis cometido pelo Governo. 

"Eu apresentei este fato e se quiserem outros, trarei um 
calendário, pelo qual mostr;irei que o nosso Governo [ ... ] um 
Governo que está fora da Constituição e que por conseguinte é 
ilegal e usurpador. Não sei se o Governo, com este procedimento, 
embora obtenha quantos arbítrios quiser, restabelecerá a ordem 
no Império." 

Conclui, afirmando sua posição: 
"Hei de votar pelo artigo com a supressão da autorização 

aos oficiais de justiça, de dar buscas a seu arbítrio, onde e quando 
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'bem lhes parecer. Se não passar assim o arti~o, ir-mr:-,·i 11r•·p 1 

rando para votar contra o projeto. Eu estou persuadido de qm; é ri 

presente mais funesto que se possa fazer aos brasileiros o dar--.1: 
esta faculdade aos beleguins." 

4 de julho de 1840, t. IV, p. 12.5-1 :J<>. 
N.&C. 

O Pe. Fer:reira de Melo insiste na tese defendida antes pelo Pt. 
Alencar. O artigo é aprovado na mesma sessão com apenas uma t:menda 
do senador Oliveira. "Depois das palavras todo o auxílio preciso, diga ...,,-; 
sendo legal a requisição" ( Anai-S, IV, 115). 

40/31 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

" [ ... ] o fim principal de uma lei policial é prevenir deHtO'.S; 
toda nossa questão pois deve versar sobre sabermos se os passa-

portes no Brasil são um meio para a prevenção dos delitos." 

A argumentação do ministro da Justiça baseada em estatísticas crimi-
nais não o convencera: 

"Eu me convenceria mais da necessidade de passaportes se 
caso o ministro, na ocasião em que fez este relatório, nos apresen-
tasse uma estatística dos crimes cometidos nos dois anos antes 
da publicação do Código, quando se exigiam passaportes, e dos 
crimes cometidos dois anos depois da promulgação do referido 
Código que aboliu os passaportes." 

Mas isto não foi feito. Por outro fado, não o convencem também ,,,~ 

exemplos citados de outros países, como a França, onde se exigiam passa-
portes, mas em circunstâncias muito diferentes. 

O texto do artigo, como está redigido, abrange a todas as pessoas, 
inclusive deputados e senadores. Sua objeção principal contra o artigo 
funda-se porém na própria inutilidade do passaporte para reduzir a 
criminalidade: 

"Vamos ao que se pratica acerca de passaportes: um homem 
quer ir para a Bahia, vai tirar o seu passaporte, habilitar-se peJ;11 
polícia, corre folha para se saber se é ou não criminoso; dept'li< 
apresenta-se na polícia, tiram-se as feições, estatura, etc., e dá-se 
o passaporte. Ora, isto poderá impedir que um homem <Jtl L 
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cometeu um crime saia para fora? Não: em primeiro lugar, 
porque um homem que quer cometer um crime pode munir-se 
primeiro do passaporte e depois cometer o crime; ou quando o 
tenha cometido, pode mandar tirar o passaporte por outra pessoa 
de sua estatura, com pouca diferença e sai com nome suposto. 
Além disto, pode fazer um passaporte suposto e pôr-lhe uma 
assinatura qualquer de um juiz de paz, e, viajando para outro 
distrito, aí apresenta o seu passaporte; o juiz de paz desse distrito 
não dá pela falsificação, porque, sendo os distritos mui distantes 
uns dos outros, pode não conhecer se é verdadeira a firma do 
juiz que vai assinada no passaporte; e assim um homem muitas 
vezes coberto de crimes, pode viajar com um papel chamado 
passaporte." 

Além do mais, a própria obtenção do passaporte sofre delongas por 
parte dos empregados públicos, com sacrifício dos que precisam viajar 
sem demora. 

Vota pois contra o artigo, preferindo que se faça uma simples emenda 
no dispositivo do Código Criminal. 

6 de julho de 1840, t. IV, p. 151-153. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 18 da mesma lei que dizia: 
"Ninguém poderá viajar por mar oµ por terra, dentro do Império, sem 

passaporte, nos casos e pela maneira qu~ for determinada nos regulamentos 
do Governo." A discussão se prolonga, com a defesa do artigo por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos. É adiada pela, hora. 

A exig~ncia do passaporte feita pela lei de 3 de dezembro de 1841, 
regulamentada pelo regulamento de 3l de janeiro de 1842, chamada por 
alguns autores Código Policial, não foi cumprida com rigor. Ficou 
dependente de regulamento. Diz um cornentador: "A Constituição no artigo 
179, § 6'?, garante a liberdade de conservar-se, ou sair do Império como 
lhe convenha, levando consigo os seus bens, guardados os regulamentos 
policiais e salvo o prejuízo de terceiro. Ora, os regulamentos do Governo 
não podem, de maneira alguma, impedir que os cidadãos brasileiros viajem 
dentro do Império sem passaporte [ ... ] nem embaraçar por modo algum 
o trânsito quando o viajante, livre ou escravo, for conhecido por alguma 
das autoridades do lugar ou quando duas pessoas de conceito do mesmo 
lugar o reconhecerem e o abonarem. 
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Conseguintemente as averiguações sobre o nome, filiar.,fü>, nat11ralidad1:. 
profissão, gênero de vida e atual pretensão se referem aos suspeitos de 
terem cometido algum crime a fim de se verificar a expulsão para fora 
do distrito" ( 88 ) • 

E acima de todos, o maior constitucionalista do Império, Pimenta 
Bueno (marquês de São Vicente): "os regulamentos de polícia e passa-
portes não devem estabelecer as restrições senão essencialmente necessá-
rias, já para não ocasionarem despesas e incômodos opressivos nos casos 
ordinários, já porque são facilmente aludidos nas circunstâncias em <1ue 
porventura conviera que fossem observadas" (ao). 

Como se vê a exigência do passaporte para qualquer viagem não foi 
cumprida. 

40/32 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Concorda com o projeto que adia as eleições. A atual lei das eleições 
tem muitos defeitos, que resume nos seguintes pontos: 

"19: o arbítrio que se deixa às autoridades na fixação do dia 
em que devem ter lugar as eleições; 2Q: a formação das mesas 
paroquiais por aclamação; 3Q: a faculdade que têm as mesas 
paroquiais de receberem listas dos indivíduos que não querem 
ir levá-las pessoalmente; 49: faculdade deixada aos párocos de 
aumentar ou diminuir o número dos eleitores conforme lhes 
parecer; e 59: finalmente e sobre que bem fundadas queixas 
aparecem, a faculdade que têm as Câmaras Municipais das 
capitais de fazerem a apuração geral das listas." 

Dá os motivos pelos quais defende o adiamento das eleições: 

"O primeiro é para que se fixe um dia certo em que elas 
tenham lugar em todo o Império, porque decerto o arbítrio 
deixado aos presidentes, para fixar esse dia em suas respectivas 
províncias, traz os maiores inconvenientes." 

Cita exemplo desses inconvenientes: 

"[ ... ] eleições têm havido das quais só se tem sabido o dia 
fixado na antevéspera daquele em que devem ter lugar, não po-

(88) V. PRUDl!:NCIO GIRALDES TAVARES DA VEIGA CABRAL: Direito 
Administrativo Brasileiro, Rio de Janeiro, Laemmert, 1859, p. 28. 

(89) V. Direito Público Brasileiro, Rio de Janeiro, Villeneuve, 1857, 399. 
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dendo assim serem convocados os legítimos eleitores ou volan-
tes. [ ... ]" 

O segundo motivo para o adiamento, 

"é porque desejo que elas se façam depois que o Corpo Legis-
lativo tenha declarado a maioridade do Sr. D. Pedro II e o mesmo 
augusto Sr. tenha tomado as rédeas do Governo. Eu julgo, Sr. 
presidente, que as eleições próximas futuras se devem fazer quan-
do S. M. Imperial governar, porque temo que, sendo elas feitas 
antes, subindo S. M. ao trono, se veja na necessidade de dissolver 
a Câmara dos Deputados. Nos países que gozam do sistema re-
presentativo, contudo cuido que sempre acarreta de alguma sorte 
odiosidade ao poder que a pratica, e como des·ejava apartar do 
governo de S. M. todo motivo que pudesse ocasionar-lhe algum 
descontentamento, por isso queria que as eleições fossem espaça-
das para essa época." 

Rebate a idéia que tal adiamento haveria de retardar as eleições 
por mais três anos. Todos os membros da Câmara como do Senado 
concordam com a antecipação da de~reta.ção da maioridade: 

"Porque o lado que julga o artigo não constitucional já 
apresentou um projeto para que se declarasse maior desde já o 
Senhor D. Pedro II: o lado que julga que o artigo é constitu-
cional já reconheceu tanto a necessidade da medida, que propôs 
a reforma do mesmo artigo; portanto, a conveniência da maiori-
dade de S. M. dever ter lug~r antes dos 18 anos pode-se afirmar 
que está plenamente reconhecida pela Assembléia Geral. 

Declara sua opinião acerca do direito de dissolução das Câmaras 
durante a maioridade e insiste em !)ovo argumento em favor da decla-
ração da maioridade: 

"a fim de desvanecer as dúvidas bem fundadas que vão apare-
cendo acerca da legitimidade do governo e do atual regente". 

Essa dúvida se funda no fato que tendo D. Januária atingido a idade 
de 18 anos, cabe-lhe, de direito, a Regência elo Império: 

"Eu não sei por que fatalidade acontece que, sendo nosso 
atual regente um homem reconhecido por muito prudente e mo-
clerado, a quem se divulgam todos os desejos e sintomas de se 
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portar como o primeiro monarquista do lmpl'.·rio, 1üo sei, digo, 
por que fatalidade ele mesmo se não inclina a esta idéia, filha 
do sistema da Constituição?" 

Depois de desenvolver longamente a lese deduz-lhe a conselJ.üência 
lógica: 

"Portanto, parece-me que se a Sra. D. Januária tomasse conta 
das rédeas do Governo a maioridade do Sr. D. Pedro II seria logo 
declarada, porque essa seria então a opinião do Goyemo e por 
isso não há em nós inconseqüência quando aspiramos à Regência 
da princesa imperial, como um meio de chegarmos mais facil-
mente a conseguir a primeira necessidade da nação, que é subir 
ao trono o seu monarca, que já está capaz de governar e tem a 
inteligência necessária para isso, como afirmou o seu ilustre mes-
tre, avançando até que ele tem mais conhecimento do que alguns 
soberanos da Europa." 

Refutando ainda algumas obj'eções contra o adiamento das eleiç-ões, 
vota pelo projeto que as fixa para 12 de outubro de 1841. 

9 de julho de 1840, t. IV, p. 242-249. 

N. & C. 

Na sessão do dia anterior, o senador Holanda Cavalcanti pedira 
urgência para a discussão da resolução da Câmara adiando as eleições. 
A urgência fora aprovada e se acendera acalorada discussão prolongada 
até a sessão presente, quando é adiada pela hora. O regente era Pedro 
de Araújo Lima. O artigo dizia: 

"A eleição dos deputados à Assembléia Geral Legislativa do Império, 
para a legislatura de 1842 a 1846, será efetuada dentro do espaço de 
tempo que decorre do 19 do próximo futuro mês de outubro ao último 
de março de 1841." 

Quanto à Regência de D. Januária ocorre uma circunstância estra-
nha. Tendo completado 18 anos ela poderia ser imperatriz na falta do 
imperador. Mas acontece que, por uma contradição da Constituição, exi-
gia-se a idade de 25 anos para exercer a Regência. De modo que ela 
poderia eventualmente reinar mas não substituir o irmão menor no Gover-
no. Não obstante, a idéia de entregar-lhe a Regência empolgou muitos 
políticos. 
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JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR40/33 

Estranha que os defensores do artigo, ,em face das dificuldades le-
vantadas, propunham deixar o assunto para o Governo: 

"Esta razão seria já bastante para se desprezar o artigo, 
porque, se é tão custoso fazer uma legislação acerca de passa-
portes, e se por outra parte se tem mostrado que esses passapolr-
tes não produzem o efeito que se deseja, parecia que não devía-
mos ter tanto trabalho com um objeto destes. Porém, o artigo 
diz que o Governo estabeleça os casos; de maneira que a legis-
lação que for muito custosa fazer, nós deveremos deixá-la ao 
Governo! Ora, eis aí um novo método de legislar." 

Volta a argumentar contra o artigo: 

"Nos julgávamos que só grande necessidade de manter a 
sociedade livre de perturbações é que poderia determinar aos 
legisladores o coarctarem alguma liberdade aos cidadãos. Agora 
o artigo dá faculdade ao Governo para estabelecer os passapor-
tes como bem quiser; coarcta-se a liberdade que os cidadãos 
têm de viajar dentro do Império com passaporte ou sem ele, 
e diz-se que é mais uma garantia que se dá: com efeito, isto 
não devia eu esperar ouvir da boca dos nobres senadores que 
têm sustentado o artigo!" 

Insiste na tese da inutilidade do pass·aporte para reprimir o crime 
e continua votando contra o artigo. 

9 de julho de 1840, t. IV, p. 262-264. 
N. &C. 

Voltava à discussão, com a presença do ministro da Justiça, Paulino 
de Sousa, o artigo 18 da lei reformanqo os Códigos. A discussão é adiada 
pela hora. O artigo atacado por senadores como Alencar, Holanda Ca-
valcanti, Costa Ferreira, Melo e Matos e Vergueiro, era defendido com 
tenacidade por Pereira de Vasconcelos, apoiando o ministro da Justiça. 
O artigo é aprovado na sessão de 11 de julho, com a emenda que dizia:· 

"O passaporte é só necessário para os que viajam por mar ou terra, 
dentro do Império, nos casos e pela forma designada nos regulamentos 
e instruções do Governo." 
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40/34 JOSÉ :.\IAHTlNIAJ'.iO DE ALENCAH 

Propõe uma subemenda à emenda em discussão: em vez de "auto-
ridades", diga-se "pessoas". A emenda parece supor que, em matéria de 
eleições, todos abusam, menos o Governo. Discorda da hipótese: 

"Estou convencido de que o Governo abusa, e muito, e sobe 
até de ponto: e talvez que pela influência do Governo é que 
tenha aparecido essa maior soma de abusos. Eu estou presuadido 
de que, se passar a emenda nos lugares em que o Governo ou 
os seus delegados supuserem que a população é mais favorável 
aos candidatos ministeriais, aí, quaisquer que sejam as informa-
ções que lhes sejam dadas, o número dos eleitOI'es há de ser 
extraordinário; pelo contrário, nos lugares onde o Governo ou 
seus delegados supuserem que a população é menos favorável 
aos seus candidatos, o número de eleitores há de diminuir. Estou 
persuadido que assim há de suceder." 

14 de julho de 1840, t. IV, p. 355-356. 

N.&C. 

O Pe. Alencar entrara na discussão do artigo 2° da lei das eleições 
que dizia: 

"Continuam em vigor as instruções determinadas por decreto de 
26 de março de 1842, assim como todas as posteriores disposições legis-
lativas sobre a forma das eleições, com as alterações declaradas nos pa-
rágrafos seguintes: 

§ 19 - Nenhuma paróquia poderá dar maior número de eleitores 
que aquele que foi assinado para a eleição da atual legislatura [ ... ]" 
Desentendera-se com o senador Melo e Matos. Para dissipar os desenten-
dimentos, Pereira de Vasconcelos propusera emenda: 

"O Governo e as autoridades por ele delegadas fixarão o número de 
eleitores de cada paróquia sobre informação do respectivo pároco e juízes 
de paz." É a esta emenda que o Pe. Alencar apresenta subemenda, mas 
acaba votando contra a proposta de Pereira de Vasconcelos, que acaba 
retirando sua emenda (Anais, IV, 363). A discussão do artigo é adiada 
pela hora. 
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40/35 JOSÉ BENTO LEITE FERHEIHA DE MELO 

Relata abusos em eleições que não seriam evitados com o texto em 
discussão: 

"O presidente (de Sergipe) exigiu informações das autori-
dades respectivas acerca do número de eleitores que devia dar 
cada uma paróquia e que à vista delas formou seu plano de 
campanha eleitoral. Para aquelas paróquias, onde o Governo 
contava obter um triunfo, expediu ordens declarando que aquele 
número de eleitores não representava bem aquela paróquia e 
assim que tal número ·devia ser elevado a tantos. Onde, porém, 
o presidente receava sofrer derrota, contestava as informações 
que se lhe tinham mandado, do número dos eleitores, declarando 
que aquela representação paroquial ·era exagerada, que a pa-
róquia só devia dar tal número; e assim diminuiu e aumentou, 
conforme julgou conveniente aos seus interesses. 

Ora, isso se diz tivera lugar naquela província, é possível 
que aconteça em outras ocasiões e lugares." 

É contra o artigo, mas, se tiver de passar, apresenta emenda ao § 19 
prevenindo o abuso que denunciara: 

Depois da palavra "maior", acrescente-s.e: "nem menor." 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 386-3S7. 
N. &C. 

A emenda incidia sobre o parágrafo que dizia: 
"Nenhuma paróquia poderá dar maior número de eleitores que aque-

le que foi assinado para a eleição da atual legislatura." O senador Ver-
gueiro apresentara subemenda no sentiilo de que as paróquias não pudes-
sem dar "·eleitores como têm dado até aqui, quando não tiverem população 
para issó'. 

O Pe. Ferreira de Melo não crê que a subemenda corrija os abusos 
que apontara. O parágrafo 1 Q em discussão cai com todas as emendas 
(Anais, IV, 389). 

40/36 JOSÉ BENTO LEITE fERREIRA DE MELO 

Apóia a emenda proposta ao artigo em discussão: 
O parágrafo com a supressão fica redigido da maneira se-

guinte: "A fixação do número dos eleitores será feita pelas Câ-
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maras Municipais respectivas, sobre informações dos párocos e 
dos competentes juízes de paz. Ora, sendo a fixação feita pelas 
Câmaras Municipais, precedendo informação dos párocos e dos 
juízes de paz, persuado-me que menos abusos poderão ter lugar 
do que aqueles que atualmente se praticam a este respeito. Até 
aqui o número era fi"\'ado somente pelas informações dos párocos, 
e é claro que mais fácil será uma autoridade só abusar do que 
abusarem três que vêm a ser os párocos, os juízes de paz, e de-
pois as Câmaras, fiscalizando as informações." 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 390-391. 

N. & C. 

Discutia-se o § 3Q da mesma lei. Gavalcanti de Albuquerque propu-
sera a redação mais simples, citada pelo Pe. Ferreira de Melo, mas o 
artigo, bem como a emenda, são rejeitados. 

40/37 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Apóia o parágrafo em discussão, porque poderá prevenir os mais 
freqüentes abusos eleitorais: 

"Os cabalistas se apresentam nos colégios com maços e ma-
ços de listas, todas reconhecidas pelo escrivão do juiz de paz, 
que ninguém sabe muitas vezes quem ele é, e só quem não tem 
assistido a eleições no inte1ior do Brasil é que não sabe os 
abusos que se cometem por este lado. Quem não pode exercer 
o seu direito político não o exerce ou se o quer ·exercer, em-
pregue para isso todos os esforços." 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 391-392. 

N. & C. 

O parágrafo em discussão dizia: "Nas mesas paroquiais não se acei-
tarão cédulas para: a eleição de eleitores, senão sendo entregues pelos 
próprios cidadãos, que nelas tiverem de votar". O parágrafo prevenia o 
abuso da votação por procuração pela apresentação de votos ausentes 
por interposta pessoa, o famoso "cabalista": "Eu vi na minha província 
apresentarem-se maços de listas em número de mais de 600, que, para 



se poderem amassar e apresentar-se à mesa, foi preciso meterem-se numa 
prensa de algodão; eram listas do distrito de um só juiz de paz." 

Sendo a eleição em dois graus, a primeira escolha era feita nas pa-
róquias mediante listas organizadas pelos párocos. Cada paróquia dava 
tantos eleitores quantas vezes tivesse cem fogos na sua população, não 
chegando a duzentos. Mas passando de cento e cinqüenta dará dois: 
passando de duzentos e cinqüenta dará três, e assim sucessivamente. Para 
ser eleitor era preciso ter renda líquida de cem mil-réis por bens de raiz, 
indústria, comércio ou emprego. ~ 

Dentro de 15 dias os eleitores de paróquia reuniam-se no distrito 
marcado e constituíam o colégio eleitoral. Este colégio permanecia em 
vigor até a eleição seguinte para preencher as vagas. 

A eleição durava três dias: um para eleição dos senadores, outro 
para os deputados e outro para os membros dos conselhos (depois As-
sembléias provinciais). À Câmara Municipal da capital cabia a apuração. 

Estas eram as instruções vigentes desde 26 de março de 1824. Só 
em 1842 houve reforma no processo eleitoral. 

A melhor crítica ao regime eleitoral do Império é o livro do Conse-
lheiro Francisco Belisário Soares de Sousa (90 ). 

Na verdade o regime permitia uma incontestável influência do poder 
nos pleitos. O conselheiro Belisário cita casos escandalosos e aponta os 
meios de que se serviam as autoridades para intervir. 

40/38 JOSJ!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Reconhece que o parágrafo evita os abusos indicados, mas cria ou-
tros problemas. Lembra um deles: 

"Hoje que o recrutamento está aberto e o Governo autori-
zado a chamar a Guarda Nacional a serviço, pode mui bem 
acontecer que, recrutando-se em um bairro, muitas pessoas se 
ocultem e outras, que sejam designadas para a Guarda Nacional, 
fiquem debaixo de um comandante, que lhes não permita que 
vão votar; e, devendo elas, para votar, comparecer pessoalmente, 
na conformidade deste parágrafo, ficam disso inibidas; e, deste 
modo, temos que também se pode dar abuso." 

(90) V. FRANCISCO BELISARIO SOARES DE SOUSA: O Sistema Eleitoral 
no Império, publicado em 18'12 e reeditado pelo Senado Federal em 1979. 
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Manifesta seu total cetidsmo por todas as pec1uenas emendas com 
que se pretendem coibir abusos que considera inevitáveis. 

"Os abusos hão de ser imensos e de algum modo seremos 
nós a causa disto, por não termos remediado tantos males. Fique 
pois a porta aberta para os que forem mais audazes e atrevidos 
em aumentarem o número de eleitores até onde quiserem e pra-
ticarem muitas outras coisas reprovadas; fique também a porta 
aberta para as manobras do Governo, que têm falseado inteira-
mente a nossa forma de governo. Eu não sei para que se fazem 
mais eleições; suponho que o melhor era autorizar o Governo 
para nomear os representantes de cada província e talvez qu1:1 
assim não aparecessem tantos males e inconvenientes como os 
que se têm experimentado, nem haveria as desordens e abusos 
que eu julgo que hão de ter lugar nas próximas futuras eleições, 
porque aqueles que ainda estiverem persuadidos de que o Go-
verno representativo não se acha falseado, e que podem fazer 
com que, pelos seus esforços, se cure das necessidades do país, 
podem comprometer-se muito, pode haver mesmo alguns desa-
guisados e Deus sabe se desgraçadamente até assassinatos." 

Vota contra o parágrafo. 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 392-393. 

N. & C. 

Tratava-se ainda do parágrafo 59 defendido acima pelo Pe. Alencar 
Depois de longa discussão, o parágrafo é rejeitado (Anais, IV, 401). 

40/39 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta emenda introduzindo a Província do Rio Grande do Norte 
entre as que o artigo previa que deviam dar dois deputados: 

"Parece que o fim que se teve em vista neste artigo foi que 
nenhuma província tivesse menos que dois deputados, porque 
eu vejo que essas províncias de que ele trata, atenta a sua po-
pulação, não poderiam ter dois deputados, tomando-se por base 
mesmo 30 mil almas por um deputado." 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 401-402. 
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N. & C. 

Discutia-se o artigo 39 da lei das eleições, que dava dois deputados 
às Províncias de Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. O Pe. 
Ferreira de Melo rejeita o artigo, mas a ser aprovado "manifesta e revol-
tante injustiça seria atender-se a essas três províncias, não se atendendo 
a outras que estão em melhores circunstâncias'', como era o caso do Rio 
Grande do Norte. Esta província, com efeito, segundo estatístkas ofi-
ciais, tinha, em 1835, 77.691 almas (Anais, IV, 404). 

40/40 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a defender sua emenda em favor do Rio Grande do Norte, 

"tendo tanto mais motivo para isso quanto não está na Casa o 
meu estimável amigo, o Sr. Francisco de Brito Guerra, digno 
senador pela Província do Rio Grande do Norte." 

Lembra que, tendo a Constituição estabelecido que 

"uma lei regulamentar marcaria o modo prático das eleições e o 
número dos deputados em relação à população do Império; é 
evidente que, quando se jurou a Constituição do Brasil e se fi-
xou o número de cem deputftdos para o representar, estabele-
ceu-se um número menor para cada deputado do que aquele 
que havia sido fixado pelas Cortes de Lisboa." 

No entanto, consta de estatísticas oficiais que o Rio Grande do 
Norte conta hoje com "mais de 60 mil almas". O dado é confirmado por 
depoimento que recebera do Sr. Brito Guerra: 

"Ele conhece a fundo aquela província; é vigário de uma 
de suas mui populosas freguesias, tem sido visitador da provín-
cia, e a tem corrido de povoação em povoação e muitas vezes 
me disse que a Província do Rio Grande tinha para mais de 70 
mil almas." 

Não compreende por que se pretende dar dois deputados a Mato 
Grosso, que não tem 20 mil habitantes, e à Província do Espírito Santo, 
"que, quando lhe pertencia Campos, dava um deputado, tira-se-lhe Cam-
pos e lhe dão dois" e com tudo isso se queira negar os dois deputados 
ao Rio Grande do Norte. 

15 de julho de 1840, t. IV, p. 406-408. 
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N. & C. 

O Pe. Francisco de Brito Guerra, ausente à sessão, fora eleito sena-
dor pelo Rio Grande do Norte em 1838. O artigo da Constituição a que 
se reporta o Pe. Alencar é o artigo 97: "Uma lei regulamentar marcará 
o modo prático das eleições e o número dos deputados relativamente 
à população do Império" ( 01 ) • 

40/41 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Ap6ia a emenda em favor do Rio Grande do Norte, caso venha a ser 
aprovado o artigo em discussão. Apresenta mesmo outra emenda em 
favor do Rio Grande do Sul que tem apenas três deputados, o que con-
sidera injusto: 

"Aquela província desgraçadamente rebelou-se há 4 ou 5 
anos, e a rebelião se tem sustentado até hoje, o que prova que há 
uma população muito maior do que havia então. Há mais uma 
razão, e vem a ser que os deputados daquela província reclama-
ram constantemente um aumento de representação para ela di-
zendo que os interesses de sua província eram já ofendidos por 
não estar preenchida a sua representação." 

Lembra que, no começo da rebelião, a Província do Rio Grande do 
Sul s6 tinha um representante, o Sr. Santa Bárbara, cujas idéias 

"pareceram ofender a uma parte da Câmara; foi chamado à or-
dem e houve sussurros e represálias tais que ele julgou que se 
devia recolher ao silêncio até finalizar sua missão naquela Câ-
mara. 

Julgo que isto foi de grande inconveniência e prejudicial à 
causa pública, porque talvez ele, conhecedor das necessidades e 
interesses de sua província e do caráter dos seus concidadãos, pu-
desse atinar com os males que deviam ser providenciados e apre-
sentar meios para obstar a que se dilacerasse a província." 

Apresenta emenda aumentando para oito o número de deputados 
pelo Rio Grande do Sul: 

"Se passar a minha emenda, é natural que os filhos daquela 
província, renascendo neles a esperança de virem tomar parte 

(91) A respeito do Pe. Francisco de Brito Guerra, v. O Clero no Parlamento 
Brasileiro - Câmara dos Deputados, índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janei-
ro, 1980. 
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nos negoc10s públicos e de verem a sua província conveniente-
mente representada, abracem seus irmãos e firmem a união do 
Império." 

15 de julho d.e 1840, t. IV, p. 410-411. 
N. & C. 

Trata-se do Pe. João de Santa Bárbara, natural de Santa Catarina e 
que fora deputado à terceira legislatura pelo Rio Grande do Sul, de 1834 a 
1837 (92 ). O senador Lopes Gama apóia a emenda do Pe. Ferreira de 
Melo, mas indica o número de seis deputados em vez de oito. Isto leva 
o Pe. Ferreira de Melo a retomar a palavra, para repisar as razões em 
que fundara sua emenda (Anais, IV, 412-413). Novas emendas apare-
cem aumentando a deputação de outras províncias e a discussão fica adia-
da pela hora. 

40/42 JOS11: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Sua emenda em favor do aumento da deputação pelo Rio Grande 
do Sul fora mal interpretada, "como uma. espécie de cortejo aos rebeldes". 
Em longa intervenção procura justificar sua emenda. A população da 
província já em 1826 era superior à população correspondente ao número 
de seus deputados: 

"Desta época em diante, desgraçadamente têm tido lugar 
diversas sedições no país e aquela província tem oferecido como 
que um asilo a todos os que receavam pela sua segurança. Houve 
para lá uma imigração espanto.sa: muitos mineiros, muitos flu-
minenses, paulistas e habitantes da Província Cisplatina e circun-
vizinhanças das repúblicas espanholas, fugindo aos embates da 
guerra civil, se recolheram para aquela província, onde se esta-
beleceram. Tudo isto concorreu para que em nossa província 
houvesse um acréscimo extraordinário de população, por um 
espaço de quatro ou cinco anos, até que, desgraçadamente, a paz 
que ali reinava foi alterada pelos infelizes acontecimentos que 
todos nós conhecemos." 

Assim, além de justa, considera sua emenda conveniente: 
"Observo que ali se acha reunido o exército da legalidade, 

que tantos e tão valiosos servi.ços tem prestado e continua a 
(92) V. a respeito dele: O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos 

Deputados, índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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prestar ao Império; que ali há cidadãos notáveis pela sua grande 
popularidade, bom senso e decidido amor à ordem, que relevan-
tes serviços têm prestado à legalidade, com grave detrimento de 
suas fortunas e perigo da vida. Ora, quando todos esses honra-
dos cidadãos virem abrir-se diante de si um majestoso caminho 
de glória, poderão, em recompensa dos serviços, chegar ao re-
cinto da representação nacional, não será isto mais um incentivo 
para que redobrem o zelo e os esforços e permaneçam constan-
tes no serviço da legalidade? Não veriam os beneméritos gene-
rais Silva Tavares, Medeiros, Loureiro, não veriam nesta me-
dida uma brilhante estrada para marcharem ao Corpo Legis-
lativo e aí tratarem de melhorar a sorte do seu país e sanar os 
desastrosos efeitos da rebelião que desgraçadamente lavra na-
quela província? 

Tudo isso, Sr. presidente, os animaria para continuar com 
mais rigor, se é possível, na defesa da legalidade. 

A medida seria bem vista pelos rebeldes, "nossos irmãos 
dissidentes", motivando-os a que "voltem à comunhão brasileira". 

Portanto, não pode ser acusado de querer "dar consideração à re-
beldia". 

Acusa de ambiciosos e especuladores os que atribuindo-se um mo-
nop6lio dos sentimentos monárquicos, tacham de antimonarquistas, re-
publicanos os que se opõem a seus desvarios. No entanto, são os mesmos 
que 

"até têm medo do nome de monarquia e sofrem um incômodo 
extraordinário, mormente quando se fala da conveniência que há 
do Sr. D. Pedro II subir ao trono e do direito que a senhora 
D. Januária tem de s,er regente do Império, direito de que so 
acha privada por uma usurpação singular". 

A guerra dos Farrapos ou Farroupilha rompeu em 20 de setembro 
de 1835 e durou dez anos, quando Caxias, nomeado presidente da pro-
víncia e comandante das armas, firmou a predominância das forças im-
periais e, em seguida, ofereceu uma paz honrosa aos vencidos. Sua habi-
lidade foi tamanha que conseguiu figurar ,em primeiro lugar na lista dos 
senadores pela província e foi escolhido. 

As hesita~es do Governo central nas relações com o governo revo-
lucionário fizeram com que a guerra se prolongasse de maneira exces-
siva. Os debates no Parlamento a respeito revelam graves erros na con-
dução das relações com os rebeldes. 
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João da Silva Tavares, tenente-coronel, prestou relevantes serviços 
à causa do Império. Nasceu em Erval em 1792 e faleceu em Bagé em 
1872, foi 19 barão e 19 visconde de Serro Alegre. Antônio de Medeiros 
Costa bateu-se igualmente pelo Governo central. Manuel dos Santos Lou-
reiro foi também grande chefe legalista. 

Sobre os direitos de D. Januária já se referiu acima a contradição do 
texto constih1cional que lhe reconhecia o direito à sucessão e nega ao da 
Regência. 

Sobre a revolta de Minas em 1833 já referida não passou de um 
motim. O presidente Manuel Inácio de Melo e Sousa afastou-se de Ouro 
Preto, onde deixou Bernardo Pereira de Vasconcelos, vice-presídente. 
Vários oficiais de linha tumultuosamente apoderaram-se das repartições 
e aclamaram novo presidente, mas ao mesmo tempo declarando-se pron-
tos a aceitar novo titulaT enviado pelo Governo central Bernardo, porém, 
em Queluz (hoje Lafayette) assumiu o governo legal. O general Pinto 
Peixoto, com relativa facilidade, à frente de tropas legais repôs as auto-
ridades legítimas nos postos. 

O efêmero Ministério liberal de 1840 tentou negociar sem êxito com 
os rebeldes do sul. 1! a essa iniciativa que se refere o orador (98 ). 

Considera sua emenda um meio de participação mais decente e 
honesto do que a Comissão enviada a um dos chefes dos rebeldes. 

"A fim de lhe ofertar duzentos contos de réis e um lugar 
no Senado. Ora, Sr. presidente, isto é que me parece ser o es-
cândalo dos escândalos. Desta arte é que se prostituiu a Coroo. 
imperial." 

Não quer pois cortejar a rebeldia, mas não quer também que se pra-
tiquem injustiças contra os habitantes do Rio Grande do Sul. Historia 
longamente os fatos que deram origem à rebelião, mostrando que a 
culpa da mesma não recaía unicamente sobre os rebeldes. Os equívocos 
teriam sido dissipados, se a província não tivesse na Câmara apenas 
um deputado. Compara, em longa digressão, a rebelião Farroupilha com 
a revolta ocorrida em Minas Gerais, epi 1833, na qual fora envolvido 
com risco da própria vida, e conclui considerando sua emenda como a 
única disposição que deve passar em todo o projeto em discussão. 

16 de julho de 1840, t. IV, p. 416-425. 

(93) V. Publicação do Arquivo Nacional, vol. 29, 30, 31 - 1933, 34 e 35, con-
tendo os documentos sobre a Revolução Farroupilha anotados por AURÉLIO PORTO. 
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N. & C. 

A intervenção do Pe. Ferreira de Melo é interessante como depoi-
mento sobre os fatos relatados a respeito da guerra dos Farrapos e da 
rebelião mineira de 1833. O senador Lopes Gama, que era também mi-
nistro dos Estrangeiros, sugere ao Pe. Ferreira de Melo que retire sua 
emenda propondo oito deputados para o Rio Grande do Sul. O pedido 
leva o mesmo padre a retomar a palavra para esclarecer equívocos levan-
tados por sua intervenção e para afirmar que não podia retirar sua 
emenda, sem trair sua consciência. A discussão continua adiada pela 
!iora. 

40/43 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Depois de pedir retificação de um erro grave saído "no jomal da 
Casa num tópico de seu discursó', na sessão anterior, volt?. a defender 
sua emenda contra as objeções levantadas. Ponderou-se que, estando o 
Rio Grande do Sul em ~tado de guerra, não era possível ter lugar ali 
eleições. Replica fazendo notar que também nas Províncias do Pará, Ma-
ranhão e Ceará, 

"domina mais o despotismo militar do que a administração civil, 
a únicai que devem ter as províncias, quando elas se acham no 
seu ·estado normal". O mesmo se deve dizer das Províncias de 
Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, que ainda sofrem as 
cons·eqüências das perturbações que nela ocorreram. Quem lança 
hoje a vista sobre a situação geral do Império achará que de fato 
o sistema constitucional está falseado, e que nós em parte não 
temos uma verdadeira representação nacional. E já se antolha 
que a que há de vir há de ser não uma representação nacional, 
mas um:ai representação dessa camarilha que se tem apoderado da 
administração e que maneja tudo em vista de seus interesses par-
ticulares; e isto com tanto atrevimento, que, opondo-se à declara-
ção da maioridade do Senhor D. Pedro II, até não tem pejo de 
usurpar os direitos adquiridos que tem a Senhora D. Januária ele 
entrar já e já para o lugar de regente do Império, em cuja posse 
dever·a ter entrado desde o dia em que completou os seus 18 anos 
de idade. Digamos a verdade, Senhores, o Governo atual é um 
governo ilegal, um governo de fato, um governo cuja permanência 
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é o supra-sumo da maldade, um governo que há de pôr o país em 
uma terrível conflagração! 

Advertido pelo presidente do Senado para se cingir à matéria, de· 
clara que votará pelo projeto de adiamento das eleições, 

"a fim de se proceder a uma eleição, que seja a verdadeira 
expressão do voto nacional e não a uma eleição de deputados 
que venham, como muitas pessoas dizem, espaçar a maioridade 
para os vinte e cinco ou trinta anos; o que não há de acontecer 
(com muita veemência) porque estou persuadido que a maiori-
dade do Senhor D. Pedro II há de ser realizada por fás ou 
por nefas." 

17 de julho de 1840, t. IV, p. 454-458. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo revela bem seu gênio impetuoso que o envol-
veria em lutas políticas, cujo desfecho seria o seu assassinato quatro anos 
depois. Entretanto, logo a seguir, numa demonstração de sua instabili-
dade emotiva penitencia-se de seus arrou'bos e retira sua .emenda, apesar 
de ter declarado, na sessão anterior, que não poderia fazê-lo "'sem trair 
sua consciência". O artigo 39, em discus~ão, não passa, ficando prejudi-
cadas todas as emendas. 

40/44 JOS:Jl: MARTINIANO DE ALENCAR 

Manifesta seus receios quanto à possibilidade .de interpretações arbi-
trárias da atribuição que o parágrafo em discussão confere aos chefes 
e delegados de polícia de zelar pela "sii.úde e comodidade pública". O 
pr6prio C6digo do Processo já lhes dá as atribuições necessárias para 
tanto. O fato de serem aquelas autoridades nomeadas pelo Governo não 
é garantia de que não cometerão abusos de poder: 

"Pega-se na legislação atual, entrega-se a novas autoridades 
e estas novas autoridades hão de ser boas, porque são nomeadas 
pelo Governo e porque se lhes acrescentam atribuições que não são 
policiais. Eu julgava que nós devíamos trabalhar, por ver se devia 
executar a legislação atual, se se procumva algum meio de fazer 
efetiva a responsabilidade desses empregados que abusam. Que 
responsabilidades, senhores, temos nós de que estas novas auto-
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ridades criadas por este projeto hão ele bem cumprir os seus deve-
res?" [ ... ] 

"Ora, hoje em <lia o povo está reahnente dividido em parti-
dos, criam-se estas autoridades; o Governo tem de as nomear; 
necessariamente há de escolher homens que serão conformes 
com os seus princípios; e, se acaso escolher dos do partido con-
trário, ·em breve se verá na necessidade de os demitir." 

Discorda da opinião dos que querem reformar a legislação, para 
quando D. Pedro II assumir o governo poder achar a nação em melhor 
estado: 

"Eu entendo que isto é fazer em primeiro lugar o que se 
deve fazer por último. O que é próprio da lealdade das Câmaras 
é primeiramente declarar a maioridade do Sr. D. Pedro II, para 
que, à sombra do trono imperial, se conserte a legislação e se 
reconciliem os pa1tidos. Então se poderão fazer muitos me-
lhoramentos (apoiados); antes disso tudo o que se quiser fazer 
é tempo perdido." 

Vota contra a última parte do parágrafo, julgando aliás que toda a 
discussão do projeto é inútil: 

"Eu [ ... ], se fosse o nobre ministro, não gastaria o meu 
tempo com a discussão deste projeto, aconselhava ao Sr. regente 
que viesse ao seio da representação nacional entregar o poder a 
quem de direito pertence (apoiado); porque o Governo atual 
não tem mais força moral alguma para poder mall'char. Os Srs. 
ministros atuais, ainda mesmo que queiram, não podem prestar 
serviço algum ao país. Tudo isto que nós estamos aqui fazendo 
é em pura perda de tempo." 

18 de julho de 1840, t. IV, p. 481-485. 
N.&C. 

Discutia-se o parágrafo 49 do a1tigo 15 do projeto, reformando os 
Cócligos Criminal e do Processo, que atribuía aos chefes e delegados de 
polícia a competência para "vigiar e providenciar sobre tudo o que per-
tence à prevenção dos delitos e manutenção da segurança, tranqüiiidade, 
saúde e comodidade pública''. 

Depois de longa discussão, a votação é adiada pela hora. 
Na sessão de 29 de julho, o parágrafo é aprovado, bem como a 

emenda suprimindo o último inciso (Anais, IV, 625). 
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40/45 JOS.E: BENTO LEITE FERREIRA _DE MELO 

[ ... J "Eu não tenho mais confiança neste Governo: não 
quero, porém, vingança contra ninguém; antes desejo que se cor. 
ra um véu sobre tudo (numerosos apoiados). Mas V. Ex'1 sabe 
os boatos que o Governo fez espalhar nesta Casa no domingo 
e segunda-feira e o que se tem seguido. Eu conheço a esse meu 
colega (o Sr. Vasconcelos), que está ministro do Império, eu 
tremi no momento em que veio o decreto de adiamento da As-
sembléia Geral assinado por ele, eu vi que a nação brasileira ia 
abismar-se (estrondosos apoiados) e por isso eu só achei consolo 
quando vi um sentimento monárquico tão desenvolvido em favor 
de S. M. 1. (aplausos). Se queremos a ordem, se queremos que 
não se exponha a tranqüilidade pública, se não queremos ser 
burlados, não nos separ·emos daqui sem ficar sobre a mesa esse 
decreto que se pede. Eu ainda pedia mais a V. Ex'1 e a meus 
colegas que mandássemos já, por meio da imprensa, fazer ciente 
à população o sentimento de ordem, de respeito e de acatamento 
que tem apresentado o povo que· aqui se acha reunido (numero-
sos e respeitosos aplausos), porque boatos mentirosos se hão de 
espalhar acintemente para manchar a reputação dos que estão 
empenhados em tão alta empresa (apoiados), a fim de querer 
manchar o dia em que vai ser elevado ao trono brasileiro nosso 
adorado monarca ( aplattisos), esse augusto jovem, que é descen. 
dente de imperadores e reis, que nos oferece imensas garantias 
e que, segundo espero, há de pôr um bálsamo salutar sobre as 
feridas da nação brasilein>. Eu, Sr. presidente, desde o momento 
em que se consumar este ato, da minha parte declaro que não 
me lembrarei mais dos que se têm oposto a ele; direi a todos: 
- Viva o Senhor D. Pedro III Esquecimento do passado!" (VitJas 
e aplausos prolongados) . 

22 de julho de 1~40. t. IV, p. 558. 

N.&C. 

Na Câmara dos Deputados fora aprovada a urgência para a discussão 
do projeto de Andrada Machado, declarando maior o Sr. D. Pedro II. 
Enc1uanto se discutia a matéria, é lido o ofício do regente nomeando 
para ministro do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos (sensações 
gerais de indignação na sala e nas galerias!). O Pe. Ferreira de Melo 
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vai à Câmara concitando os deputados para uma rcumao conjunta da 
Assembléia no Senado. Os deputados acorrem ao Senado. Inflamam-se 
os debates com a suspeita de que, nomeando Pereira de Vasconcelos, o 
regente, Pedro de Araújo Lima, pretendia retardar a declaração da maio-
ridade de Pedro II e decretar o recesso da Assembléia até 20 de novembro. 
É no meio desse tumulto que o Pe. Ferreira de Melo intervém com uma 
nota apaziguadora. Prossegue o debate durante o qual o Pe. Alencar 
propõe que se envie uma deputação ao regente exigindo a convocação 
da Assembléia para o dia seguinte, conforme desejo manifestado pelo 
próprio jovem monarca. A deputação é enviada .ao regente e volta com 
o decreto da convocação. 

40/46 JOS:it BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Senhores, aproveitemos a docilidade do povo, deste povo 
que hoje .se tem enchido de glória; o Governo tem querido man-
char este ato glorioso; mas seus intentos foram frustrados, graças 
ao Corpo Legislativo e a todos os cidadãos brasileiros (apoiados 
gerais). Hoje, senhores, mandaram-se prender comandantes de 
corpos; patrulhas armadas percorrem as ruas da cidade e será isto 
para hostilizar? E a quem, senhores? Há cidadãos brasileiros que 
só se ocupam em mostrar-se satisfeitos pelo triunfo da maioridade! 
Serão criminosos os representantes da nação que têm procurado 
mostrar os desvarios do Governo para não abismar-se o país? 
Torno a dizê-lo, ninguém confia na sua segurança, enquanto um 
tal homem for ministro de Estado, esse que quis assassinar os 
mineiros em 1833. Eu portanto não me julgo garantido e peço 
mesmo aos meus concidadãos que velem na guarda da pessoa 
de Sua Majestade o imperador (apoiados 71rolongados): esse 
homem é capaz de abismar o Brasil inteiro, para satisfazer suas 
vinganças; e quando vir a última gota de sangue derramado, ele 
soltará um riso de malignidade (estrondosos a71oiados). 

Senhores, nós não estamos aqui reunidos ordinariamente; é 
por circunstâncias extraordinárias, é para a salvação do Império; e 
por isso assento que reunidos nos devemos conservar até que seja 
aclamada a maioridade de S. M. o imperador, até que ele preste 
o seu juramento, e possa pôr um bálsamo consolador nas feridas 
do Brasil. E eu declaro, senhores, que perdôo mesmo a esse minis-
tro e perdôo-lhe desde já de todo o meu coração; mas não íJuero 
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cair nas suas cilaclas (apoiados); eu sei quem ele é, não se farta de 
sangue, quando o manda derramar (apoiados); e tem depois a 
habilidade e astúcia de apresentar como criminosos aqueles que 
livram as vítimas" [ ... ] 

"De um homem destes deve-se recear tudo; portanto, me pa-
rece que devemos continuar reunidos; devemos ultimar nossa obra; 
e eu espero que os brasileiros não darão um passo com que possam 
manchar um tão glorioso dia: eles têm tido um comportamento 
tal, que me serve de modelo e de lição. Não nos separemos" 
(prolongados aplausos) . 

22 de julho de 1840, t. IV, p. 563-564. 
N.&C. 

Alguns parlamentares não ficaram satisfeitos com a convocação para 
o dia seguinte. Propunham ficar em assembléia permanente até a 
decretação imediata da maioridade. O Pe. Ferreira de Melo, após sua 
intervenção, com violentos ataques a Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
volta a falar: 

"Senhores, aqui acha-se reunida uma !>orção de representantes do povo 
e um imenso númer.o de pessoas tão respeitáveis, que elas servem por si 
só de garantia ao crédito desta reunião (numerosos apoiados), de uma 
reunião que se tem reservado na maior firmeza e tranqüilidade. Sendo 
isto assim, reúnam-se todos os representantes da nação, ultime-se esse ato 
majestoso da proclamação do Sr. D. Pedro II, nosso legítimo imperador 
(repetidos apoiados). Convidemos pois os nossos colegas senadores e depu-
tados, a fim de consumarmos quanto antes este ato nacional; e que creio 
que com isto fazemos um importante serviço ao país, pois o salvamos das 
tramas que vergonhosamente urde esse Governo imbecil, das tramas que 
neste último ato ainda mostra querer praticar. 

Peço pois aos meus ilustres colegas que me ajudem nesta opinião, 
que é salvadora (apoiados), qual a de aclamarmos o Sr. D. Pedro II já 
e já (apoiados prolongados); opinião que espero que há de ser unânime 
em todos os brasileiros, porque todos queremos que nos governe quem 
tem legitimo direito para isso, e não um governo de fato, que só procura 
fazer a desgraça do Brasil (apoiados repetidos e vivas ao Sr. D. Pedro 
II). Depositem-se pois na mão do nosso legítimo monarca as rédeas do 
Governo, que pela Constituição e pelo voto unânime da nação lhe perten-
cem (apoiados e aplausos). O decreto que adiou as Câmaras servirá de 
ignomínia eterna a quem o referendou (apoiados gerais); porque quem 
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l'Sta manhã dá um passo tão aniscado e daí a um momC'nto sc retrata, 
mostra que é imbecil, que não tem senso, que não merece confiança alguma 
da opinião pública (apoiados, apoiados), como de fato não a pode mer~cer 
um homem a quem, para cevar sua vil ambição, não importa sacrificar o 
país (apoiado), sacrificar o nosso augusto monarca (apoi(/dos repetidos). 
Quem assim pensa engana-se, não conhece a opinião pública (apoiados). 
Proclame-se pela Assembléia Geral a maioridade do Sr. D. Pedro II e 
depois daremos todas a providências para que o ato de sua posse seja um 
ato majestoso, digno de tão caro e tão augusto objeto (apoiados), digno 
dos brasileiros" (apoiados) . 

Com a famosa resposta do imperador ao regente que indagou se 
queria convocar a Assembléia para 2 de dezembro (quando ele completaria 
13 anos), ou para o dia seguinte, Quero fá, consumou-se a 23 de julho a 
ascensão ao poder de D. Pedro II que parece ter obedecido ao célebre 
lema Salus populis suprema lex. Realmente as medidas tomadas por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos para salvar a Regência eram tardias e a 
nação ameaçava convulsionar-se, 

D. Pedro chamou para ministro os líderes "maioristas" Andradas, 
Cavalcantis, Aureliano Coutinho e Limpo de Abreu. A situação passou 
assim a ser liberal. 
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