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40/47 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Apresenta requerimento pedindo o adiamento da discussão da matéria. 

24 de julho de 1840, t. IV, p. 580-581. 

N.&C. 

Acabara de ser lido o parecer da Comissão de Constituição aprovando 
o diploma de Miguel Calmon du Pin e Almeida eleito senador pelo Ceará. 
O Pe. Alencar contesta a validade da diplomação, baseado no fato de que 
não .haviam chegado as atas das eleições de 5 colégios eleitorais, as quais 
poderiam alterar a lista tríplice. Pede pois adiamento da discussão; 
entretanto a discussão continua e é adiada pela hora. 

A lista tríplice dentro da qual o imperador deveria escolher o senador 
era elaborada pela Câmara Municipal da capital da província. Calmon, 
depois marquês de Abrantes, baiano, que nunca fora ao Cear.á, figurava 
em primeiro lugar em chapa conservadora com José da Costa Barros e 
Antônio Ribeiro Campos ao apagar das luzes da situação. Fora escolhido 
num dos últimos atos da Regência de Araújo Lima, a 20 de julho. Era 
natural a reação dos liberais. Abrantes encabeçava a lista com 442 votos. 
Nascimento e Silva, por quem se batera Alencar, obtivera 216 e não entrara 
na lista. "Alencar não perdoava ao baiano, que não conhecia a terra do 
sol, aquela candidatura intempestiva e aquele resultado alarmante [ ... ] 
Quando a 24 de julho, apenas silenciados os ecos da maioridade, Alves 
Branco interpôs parecer reconhecendo o novo senador, José Martiniano 
se levantou colérico, como atleta que se arroja à luta, para votar o adia-
mento [ ... ] Podia o Senado à vista da ilegitimidade dos atos, se provasse, 
anular o diploma. Vergueiro e Costa Ferreira estavam com Alencar. A 27 
de julho o debate azedou-se. A acusação foi prolixa, veemente, rude; 
Alves Branco respondeu-lhe argumento por argumento." "Alencar conveio 
que não estava em causa o homem e sim o político [ ... ] Queimou deses-
peradamente os últimos cartuchos. O Senado resistiu-lhe. Calmon tomou 
posse de sua cadeira a 29 de julho" (1). 

(1) V. PEDRO CALMON: O Marqu/!s de Abrantes - Rio, Guanabara, 1933, 
p. 227. 
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JOSE BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Entra na mesma discussão, suscitando dúvidas sobre a validade da 
('ll•ição. Considera também indelicada a precipitação do ex-regente em 
nomear o senador quando já estava praticamente vitoriosa a tese defen-
dendo a Jcc1aração imediata da maioridade do monarca: 

"O Governo que caiu mostrou muito pouca consideração para 
com o monarca, não teve aquela delicadeza que deveria ter, esco-
lhendo o senador pelo Ceará no momento em que já não podia 
ser objeto de dúvida a decisão do negócio da maioridade de 
S. M. o imperador." 

Funda suas suspeitas da ilegalidade das eleições no fato de ter o 
próprio Governo pedido informações a respeito e ter procedido à 
nomeação, antes mesmo que as informações chegassem. Vota pois contra 
o parecer da Comissão. 

27 de julho de 1840, t. IV, p. 593-595. 

N.&C. 

O debate prossegue e o Pe. A\encar informa acharem-se sobre a mesa 
algumas representações sobre ele~ção, cuja leitura parece indispensável. 
Seu pedido é atendido. 

40/49 JOSJ!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Volta a interferir no debate "ç:om o maior sangue-frio possível". t de 
opinião que a Comissão, ao dar seu parecer, não examinou os documentos 
relativos à eleição. Contestado por Alves Branco, defende sua asserção, 
Recontando os votos dados e fazendo hipóteses sobre a possível distri-
hnição dos votos dos cinco colégios cujos votos ainda não foram apurados, 
conclui: 

"Tenho pois mostrado plenamente que a lista tríplice é falsa, 
que em uma hipótese poqe ser o Sr. Calmon excluído inteiramente 
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da lista tríplice e em outra pode ficar nela, mas com dois candi-
datos que não são os que foram presentes ao Poder Moderador, 
que talvez a vê-los na lista, escolheria algum deles." 

Entrando em maiores detalhes sobre as eleições, informa: 
"O Ceará tinha dois partidos e os candidatos do partido por 

onde saiu nomeado o Sr. Calmon ·eram os Srs. Pe. José da Costa 
Barros, Gregório Francisco Torres de Vasconcelos e Miguel 
Antônio da Rocha Lima; e a falar com imparcialidade, esse partido 
fez injustiça e foi ingrato ao Sr. Costa Barros" [ ... ] 

"Mas enfim era necessário fazer-se a vontade a pessoas 
poderosas da Corte, que mandaram que o Sr. Calmon fosse impre-
terivelmente nomeado e então forçoso foi ceder; e o Sr. Calmon, 
que nunca havia tido naquela província um voto para coisa 
alguma, fez agora deitar fora da uma eleitoral os candidatos que 
ali sempre tiveram o voto desde que o sistema representativo foi 
estabelecido entre n6s; não se vê que aqui há alguma coisa de 
extraordinário?!" 

Relata outras irregularidades cometidas na eleição, inclusive a prisão 
de eleitores e pede que o Senado reexamine a questão. 

27 de julho de 1840, t. IV, p. 599-605. 

N.&C. 

O Pe. Alencar argumentava diretamente contra o senador Alves 
Branco relator da Comissão e mais veemente defensor do parecer. Em 
nenhum momento porém ataca pessoalmente ao nomeado, Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

40/50 JOS~ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Argúi a Comissão de não se ter desincumbido de seu dever de examinar 
e relatar os documentos concernentes à eleição. Volta a reafirmar sua 
convicção na irregularidade da composição da lista tríplice, fato que aliás 
não foi único nem singular. Dispensa-se de entrar em exemplos, para não 
irritar os ânimos, num momento em que o Brasil, entrando em nova era, 
com a elevação de Pedro II ao trono, precisa da reconciliação geral. Nega 
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t• r-se oposto ao parecer por oposição pessoal ao Sr. Miguel Calmon du 
l'in e Almeida. Sua oposição tem por fim "sustentar princípios que estão 
na Constituição e nas leis". Visava também evitar censuras contra o 
Senado: 

"Desejava que se não dissesse que, para um membro desta 
Casa entrar nela, foi preciso vir arrombar as portas." 

Enquanto não for provada a legalidade da eleição, recusa-se a 

"provar um precedente que pode ter funestas conseqüências para 
o futuro." 

Z1 de julho de 1840, t. IV, p. 605-608. 

N. &C. 

O Pe. Ferreira de Melo responde também a Alves Branco, por quem 
julga ter sido mal interpretado. O Pe. Alencar volta a insistir em seus 
pontos de vista, exigindo o reexan!1e da matéria, "para que todo o Brasil 
reconheça que o Sr. Calmon não é c.~andidato aprovado na minha província; 
é sim candidato do Governo''. O Pe. Ferreira de Melo volta a tomar a 
palavra para apoiar o requerimento de Costa Ferreira pedindo reexame 
dos documentos pela Comissão. O requerimento porém foi rejeitado, o 
parecer é aprovado e o Sr. Calmc.m é convidado a vir prestar juramento 
(Anais, IV, 613). 

Até a lei eleitoral n9 387, de 19 de agosto de 1846, as eleições re-
giam-se pelas instruções de 26 de :março de 1824 e 157, de 11 de maio de 
1842. Os senadores eram escolhiqos pelo chefe do Governo em lista trí-
plice votada pelos eleitores distritais, estes, por sua vez, escolhidos pelos 
votantes nas paróquias. 

Estes eleitores distritais pem1aneciam em função durante toda a le-
gislatura, sem necessidade de nova eleição paroquial, para a eleição de 
senadores. Daí o número baixo dos escrutínios. Os almanaques enume-
ravam em cada município a relação dos eleitores. 

Para ser eleitor de paróquia exigia-se renda líquida anual (de bens, 
indústria, comércio ou emprego) de 100$ réis. 

Para eleitor distrital exigia-se 200$ réis. Os deputados deveriam ter 
renda de 400$ réis e os senadores 800$ réis. 
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A ex1gencia de uma renda para ocupar um cargo legislativo era 
adotada em alguns países europeus. A França pela Carta de 1841 exigia 
dos deputados que pagassem ao menos 1. 000 francos de imposto anual-
mente. Os eleitores deveriam pagar 300 francos. A Carta de 1830 repetia 
a exigência, com atenuações. Era a maneira de dar o poder à classe 
média. 

A Lei Saraiva ( 9 de janeiro de 1881) determinou a eleição direta, 
dando a todos os cidadãos o direito de votar desde que tivessem renda 
igual ou superior a 200$ por ano. Em compensação admitia-se o eleitor 
analfabeto. 

O professor Buescu, em comunicação ao Instituto Histórico demons-
trou que tal renda era facilmente alcançada pelos empregados domésticos 
verificada pelos anúncios nos jornais. Caminhava-se, assim, para o su-
frágio universal, alcançado na República com o chamado Regulamento 
Alvim, que negou, porém, o voto ao analfabeto. 

O imperador escolhia livremente o senador dentre os nomes da lista 
tríplice. Mas várias vezes o Senado negou reconhecimento da Carta Im-
perial alegando nulidade do pleito. A compilação do barão de Javari 
enumera 9 casos. Naturalmente Alencar desejava a anulação do pleito. 

Quando o partido dominante pretendia forçar o imperador a nomear 
determinado nome usava colocá-lo ao lado de dois outros sem significa-
ção chamados na gíria política de "cunhas". Mas o imperador umas 
vezes escolhia uma "cunha", talvez para demonstrar independência no 
exercício de sua prerrogativa. 

O número de senadores representantes de províncias a que não per-
tenciam é conspícuo. Basta lembrar, além de outros, o visconde do Rio 
Branco, baiano, senador por Mato Grosso; Aureliano Coutinho, fluminense, 
por Alagoas; o marquês de Aracati, português, pelo Ceará; o visconde 
de Inhomirim, fluminense, pelo Rio Grande do Norte; o marquês de Que-
luz, mineiro, pela Paraíba; José Carlos Mayrink, mineiro, por Pernam-
buco; o marquês <le Monte Alegre, baiano, por Sergipe, e Caxias, flumi-
nense, pelo Rio Grande do Sul. 

40/51 JOS.E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Eu declaro que não aprovo que pela folha que publica os 
trabalhos do Senado sejam dirigidos insultos a pessoa alguma; de-
sejava mesmo que ela fosse inteiramente neutra" [ ... ] 
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"Elllrdanto, o Sr. preside11te disse qtw das concliç·ões do 
contrato não se podia coligir que o redator estivesse privado de 
publicar em sua folha os artigos que bem lhe parecesse. É ver-
dade que, por ocasião dos acontecimentos que tiveram lugar na 
semana passada, alguns artigos aí foram publicados, com algu-
ma acrimônia. Se o nobre senador que acusa a redação de lhe 
dirigir insultos se refere a esses artigos, eu julgava que era da 
prudência e dignidade da Casa não entrar no exame de aconte-
cimentos que já passaram; toda a discussão a este respeito me 
parece desagradável; o melhor seria termos todos uma vida nova 
daqui em diante." 

31 de julho de 1840, t. IV, p. 679-680. 

N.&C. 

Na sessão do dia anterior, Bernardo Pereira de Vasconcelos propu-
sera fazer um requerimento "a fim de que o Senado atenda se se dá a 
quantia extraordinária de 2:600$ por mês a um foliculário alugado para 
publicar as discussões do Senado ou se para injuriar os membros desta 
Casa". De fato, na sessão de 31, pede medidas contra o redator do O 
Despertador, jornal que publicava os debates do Senado. O jornal pu-
blicara violento artigo contra Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu pro-
cedimento, durante as 9 horas em que fora ministro do Império, por 
ocasião da crise da declaração da maioridade do imperador. O presi-
dente do Senado, marquês de P:,:i.ranaguá, esclarece que o contrato com 
o jornal para publicação dos debates do Senado, não previa a proibição 
de publicar artigos de responsabilidade do próprio jornal. É este ponto 
de vista que o Pe. Ferreira de Melo defende, sugerindo que se evite a 
discussão sobre os acontecimentos passados. 

O diretor do O Despertador era José Marcelino da Rocha Cabral. 
Da sua redação fazia parte Francisco de Sales Torres Homem, mais tarde 
famoso panfletário do Libelo do Povo, 1849, com o pseudônimo de Ti-
mandro. Mais tarde Sales Torres Homem converteu-se ao extremo con-
servadorismo. Foi senador do Império e feito visconde de Inhomirim. 
Era este provavelmente o autor dos artigos que despertaram a indigna-
ção de Bernardo de Vasconcelos. 
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40/52 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Defende os termos em que está redigido o projeto, por julgá-los mais 
conforme à Constituição: 

"A Constituição chama ao ato do imperador entrar no exer-
cício de suas funções aclamação. É assim que eu entendo o ar-
tigo 103 da Constituição" [ ... ] 

O termo "aclamação" ficou consagrado "em atenção à cir-
cunstância que se deu para com o primeiro imperador do Brasil, 
qual a de ter ele sido aclamado pelo povo e ficar até estabelecido 
por lei que ele seria imperador por graça de Deus e unânime 
aclamação dos povos, sendo este o título que toma o imperador 
do Brasil na promulgação das leis. Parece-me pois que a Consti-
tuição, em atenção a esta circunstância de ter sido o nosso pri-
meiro imperador aclamado, continuou a chamar aclamação o ato 
pelo qual o imperador passa a exercer as funções governativas". 

8 de agosto de 1840, t. V, p. 81-82. 

N. &C. 

Em discussão a resolução da Câmara, declarando dia de festa na-
cional o dia 23 de julho, dia da aclamação de Pedro II. Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos, que fora duramente atingido pela crise da decla-
ração da maioridade, concorda com a idéia do projeto, mas discorda do 
termo empregado, porque aclamação é um dos meios que servem para 
se revogarem às leis existentes e este precedente não deve ser consagra-
do em nossas leis. Apresentara assim emenda: 

"Em lugar da palavra - foi aclamado maior - diga-se - principiou 
a exercer sua autoridade". É esta emenda que o Pe. Alencar combate, 
logo argüido por Alves Branco, o que o obriga a pedir de novo a pa-
lavra. 

40/53 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Discorda do ilustre preopinante que vê na aclamação um risco de 
incentivo à revolução: 

"Eu não quero combater os princípios do nobre senador que 
aborrece quantas revoluções houverem; eu também aborreço al-
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gumas; mas n~to posso aborreeer todas eomo o nobre senador. 
O nobre senador, pelos seus princípios, deve aborrecer sem dú-
vida a revolução que teve por fim aclamar o Senhor D. Pedro I, 
imperador do Brasil; deve igualmente, pelos mesmos princípios, 
aborrecer a revolução que produziu a nossa Independência. O 
nobre senador talvez queira chamar revolução o ato do dia 23 
de julho, não o querendo reconhecer como legal e neste caso 
talvez também o queira aborrecer; se assim é votará contra o 
projeto, mas eu, que assim não penso, espero que esse dia será 
sempre dia de glória para o Brasil" (apoiados). [ ... ] 

"Se o nobre senador entende o contrário, vote contra ele, eu 
não, porque estou persuadido que exprime um fato histórico, e 
nota um dia que ficará eternizado nos anais do Brasil, com toda 
a glória e esplendor, como aquele em que o Senhor D. Pedro II 
foi aclamado maior para a felicidade do seu povo!!" (Apoiado). 

8 de agosto de 1840, t. V, p. 83-84. 

N. & C. 

O Pe. Alencar argumenta contra Alves Branco, que volta a defender 
a emenda de Bernardo Pereira d,e Vasconcelos. A discussão fica adiada 
pela chegada do ministro da Justic;:a, Limpo de Abreu. 

40/54 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apóia o texto da resolução e repudia a emenda apresentada. Apro-
veita porém da oportunidade para refutar a tese dos que consideram "o 
ato glorioso de 23 de julho [ ... ] como um ato revolucionário", de vez 
que, segundo eles, "havia milhares de pessoas que o não aprovavam". 

"Estou persuadido de que no ato do dia 23 de julho não 
houve nem rebelião, nem revolução. Corno é que poderia haver 
rebelião ou revolução? Contra quem seria essa revolução? Contra 
as liberdades públicas? Todos bem viram que nem levemente 
foram elas atacadas. 

Seria porventura um.a revolução contra o trono do monarca? 
Também creio que não, porque o ato teve por fim sustentar o 
trono e a dignidade do monarca. 

16 



Quanto aos meios, eu estou intimamente convencido dt:: que 
os meios empregados pelos amigos da maioridade do Sr. D. Pe-
dro II foram muito honestos e coerentes e que de maneira alguma 
podem ser censurados: eu até estou persuadido que eles não 
admitem uma análise comparativa com os meios empregados 
pelos adversários da idéia da declaração da maioridade do Sr. 
D. Pedro II." 

Procura demonstrar que os meios usados pelos defensores da maiori-
dade foram muito mais conformes com a probidade política do que os 
usados pelos opositores. Não quer entrar em pormenores para não me-
lindrar ninguém, mas vê, nas numerosas demonstrações de regozijo que 
chegam ao Senado de todas as províncias, uma prova de que 

"o ato de 23 de julho foi uma medida de salvação para as li-
berdades públicas e para a conservação do trono do nosso ado-
rado monarca: não usaram portanto de meios indignos, nem de 

. meios que se possam censurar, os que promoveram a aclamação 
da maioridade de S,M.I." 

Pede que se não confunda: 

"O mugido isolado de um pequeno grupo de descontentes 
com o eco do entusiasmo de toda a nação, pois que toda a nação 
brasileira há de ser transportada de alegria com a aclamação 
da maioridade do Sr. D. Pedro II e considerará o dia 23 de julho 
como um dos dias de maior júbilo." 

Refuta a emenda, mesmo porque a sua aceitação implicaria na ne-
cessidade de reenviar a resolução à Câmara, prolongando inutilmente a 
discussão de um projeto tão simples. 

11 de agosto de 1840, t. V, p. 113-115. 

N. & C. 

O Pe. Ferreira de Melo insiste em refutar a tese de Alves Branco. 
Entretanto, Bernardo Pereira de Vasconcelos volta a defender com vigor 
sua emenda e a discussão é mais uma vez adiada. 
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'10/5.5 JOSÉ DENTO LEITE FEHHEJHA DE MELO 

Envia emenda ao parágrafo cm discussão. Aproveita da palavra para 
<lar uma explicação prometida em sessão anterior, referente ao movi-
mento do Comandante Superior da Guarda Nacional de Pouso Alegre, 
que, juntamente .com seu irmão, teria sido injustiçado por Bernardo re-
mira de Vasconcelos. Defende a ambos: 

"Tenho a satisfação de assegurar que eles são produtores e 
não consumidores do Estado; nunca foram zangões dele e eu 
ainda me não servi da minha posição social e muito menos do 
meu emprego, para acomodar algum deles; ainda não fiz ou não 
pedi que se nomeasse um desembargador para deixar vago um 
lugar de juiz de direito, a fim de acomodar um deles; ainda 
não ·fiz uma contradança de juízes para acomodar outro; ainda 
não influí para se criar um emprego, que é verdadeira sinecura, 
como o administrador do Jardim Botânico da minha província, 
para dá-lo a outro sofrível ordenado de uma extraordinária gra-
tificação." 

11 de agosto de 1840, t. V, p'. .12.5-126. 

N. & C. 

O parágrafo em discussão, pa lei reformando os Códigos Criminal e 
do Processo, era o § 79 do artjgo 15 que dava aos delegados e chefes 
de polícia competência para "conceder mandado de busca". O Pe. Fer-
reira ele Melo apresenta como emenda aditiva o inciso: "na forma da lei", 
e a justifica: 

"Porque assento que a legislação não é feita somente para ser en-
tendida pelos homens instruídos e literatos, mas também pela popu-
lação." 

Na sessão de 8 de agosto (Anais, V, 95-96), o Pe. Ferreira de Melo 
aparteara com veemência o discurso de Bernardo Pereira ele Vasconcelos, 
que explicava a remoção elo comandante da Guarda Nacional de Pouso 
Alegre. O Pe. Ferreira de Melo acusava o ex-ministro do Império de ter 
agido por vingança, de vez que o comandante lhe recusara seu voto. 
Acontece que o referido comandante era irmão do Pe. Ferreira de Melo, 
que aproveita a palavra para defendê-lo levantando novas acusações con-
tra Bernardo Pereira ele Vasconcelos. Este se defende com vigor. O Pe. 
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Ferreira de Melo volta a intervir para fundamentar as acusações (Anais, V, 
136-138). 

A discussão é adiada pela hora. 

40/56 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Volta a defender o texto da resolução declarando festa nacional o dia 
·23 de julho e insiste em afirmar que em seu discurso não tivera a inten-
ção de ofender a ninguém. 

Aproveita ainda da oportunidade para retificar uma inverdade pu-
blicada num jornal da cidade em artigo assinado por um nobre senador, 
relativo às ocorrências do dia 23 de julho. Segundo o artigo, a convoca-
ção da Câmara para uma sessão conjunta com o Senado teria sido ma-
quinada entre o presidente do Senado e o Pe. Ferreira de Melo: 

"Eu cheguei a esta Casa, e, lendo os decretos da nomeação 
do mirustro das 9 horas e o adiamento das Câmaras, imediata-
mente saí, meti-me em uma sege e fui para a Câmara dos Srs. 
Deputados, onde, tendo-se lido os decretos e contra eles protes-
tado alguns nobres deputados, com eles vim para o Senado, sem 
que V. Ex'1 nada disto soubesse. Isto é quanto se passou e faço 
esta declaração em honra da verdade e para desvanecer as malig-
uas referências com que nesse papel que não sei que nome lhe 
deva dar, se atribuíram a V. Ex<L insinuações que nunca tiveram 
lugar." 

13 de agosto de 1840, t. V, p. 142-143. 

N. & C. 

O artigo era assinado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, e o pre-
sidente do Senado, contra o qual eram feitas as insinuações, era o marquês 
de Paranaguá. 

40/57 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Queixa-se do fato de vários oradores apelarem para fatos passados: 

"Na enunciação, se apela sempre para fatos inteiramente 
passados, e na enunciação deles se fazem referências bem pouco 



conformes com o preceito - 1iarcc sepultis -; tem vindo i1 dis-
cussão os mortos; pois se fez referência a dois membros do Corpo 
Legislativo; um que uma vez disse - que de coração. era repu-
blicano, mas que por dever era monarquista - e outro que -
a Câmara dos Deputados se devia converter em convenção na-
cionál. Ora, todas as pessoas que lerem o discurso do nobre se-
nador se hão de recordar dos nomes desses cidadãos. Um deles 
foi o meu falecido amigo e nobre colega, Sr. José Custódio 
Dias. Todos reconhecem a lealdade desse benemérito cida-
dão [ ... ] 

O Sr. Melo e Matos: - Não me referi a ele". 

Defende o Pe. José Custódio Dias e Batista Caetano de Almeida, 
que tinham sido objeto de referências injuriosas, como parlamentares 
promotores de revoluções. 

Refuta a seguir a acusação levantada contra os que se bateram pela 
maioridade, como tendo recorrido a meios menos dignos e leais. 

p de agosto de 1840, t. V, p. 151-153. 

N. & C. 

· Continúava a discussão relativa à iiesolução sobre Custódio Dias, que 
fora deputado e senador, e morrera no ano de 1838 (2). Batista Cassiano 
de Almeida, cujo nome aliás era Batista Caetano de Almeida, fora depu-
tado durante três legislaturas, por Minas Gerais, e morrera em 1839. 

40/58 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Volta sobre o mesmo tema, para justificar-se das acusações de pro-
vocação, a propósito de discussão sobre a aclamação da maioridade. 

Relata longamente os fatos, rechaçando as acusações que acabaram 
de ser dirigidas contra os defensores da imediata declaração da maiori-
dade. 

13 de agosto de 1840, t. V, p. 160-189. 

(2) A propósito do Pe. JOSJ!l CUSTÓDIO DIAS, ver o Clero no Parlamento 
Brasileiro - Câmara dos Deputados, índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 
1980. 
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N. & C. 

O Pe. F·erreira de Melo numa intervenção que enche quase 10 pági-
nas dos Anais, reconstitui os fatos que imediatamente precederam e su-
cederam à declaração ·da maioridade. O texto que tem -o valor de um 
depoimento histórico dirigia-se especialmente a Miguel Calmon du Pin 
e Almeida, que acabava de fazer sua primeira intervenção no Senado. O 
debate ainda continua, mas afinal a resolução é aprovada, sendo rejei-
tada a emenda de Bernardo Pereira de Vasconcelos ( Anais, V, 177 ) . 

40/59 JOSJ;: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Apresenta emenda suprimindo a palavra "pároco", no texto do pa-
rágrafo em discussão, e justifica: 

"Na Província de Minas, uma lei da Assembléia provincial 
determinou que os párocos fizessem a estatística das suas fregue-
sias, por cujo trabalho se lhes arbitrou uma gratificação anual 
de cim1üenta mil-réis; contudo, a maior parte dos párocos per-
deram essa gratificação por lhes não sobrar tempo para cumpri-
rem esse dever. Este fato me parece provar que muitos deles 
se acharam impossibilitados, por falta de tempo, para ministra-
rem essas informações. Não vejo portanto razão alguma para 
pôr os párocos debaixo da jurisdição dos chefes de polícia e 
seus delegados. Eu creio que estas autoridades poderão lançar 
mão de outros meios, a fim de obterem os esclarecimentos ne-
cessários para formarem as estatísticas. Não devemos sobrecar-
regar os párocos com mais ônus: eu falo com conhecimento de 
causa, porque sou pároco há bastantes anos. e a experiência me 
tem mostrado que, a quem quiser desempenhar bem seus deve-
res paroquiais, para nada mais sobra tempo." 

17 de agosto de 1840, t. V, p. 216. 
N. & C. 

Discutia-se o § 29 do artigo 15 do projeto de reforma dos Códigos. quc> 
atribuía aos chefes de polícia a competência para: 

"Organizar, na forma que for prescrita nos seus regulamentos, por 
meio dos seus delegados, juízes e párocos que para esse fim lhes serão 
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subordinados, o arrolamento ela população ela província." O artigo porém 
é aprovado logo e rejeitada a emenda. 

40/60 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Queixa-se do atraso da Comissão de Fazenda em apresentar o parecer 
sobre o orçamento e pede urgência para que a matéria seja tratada no 
dia seguinte. A sessão legislativa se aproxima do fim e não haverá tempo 
para discutir eventuais emendas. 

Rejeita a idéia da prorrogação da sessão: 

"Porventura, não sabe que partes dos representantes da 
nação têm partido e outras se acham a partir para suas pro-
víncias pela razão bem clara e justificável de irem tratar de 
suas reeleições no que creio que mostram bastante patriotismo? 
Assim me parece que o remédio de se prorrogar· a As~embléia 
seriia, perdoe-me o nobre senador, uma burla pam que o Go-
verno fique sem meios pàra poder marchar". 

5 de setembro de 1840, t. VI, p. 132-134. 
N. & C. 

A Comissão de Fazenda era composta de Bernardo Pereira de Vas-
concelos, Alves Branco e Araújo Viana. É a hipótese da prorrogação da 
sessão. Na sessão seguinte, Vasconcelos de fiato apresenta o parecer. 

40/61 JOSÉ MARTlNIANO DE ALENCAR 

Não vê objeção em que passe o artigo: 

"Se os nobres senadores reconhecem que existem dívidas é 
da dignidade do Governo pagá-las, assim como é da dignidade de 
qualquer particular pagar o que deve, e é um princípio reconhe.. 
cido que quem não tem pam pagar toma emprestado, faz sacri-
fícios para que seu crédito não padeça, e isto que faz qualquer 
particular deve fazer o Governo quando se acha nas circunstân-
cias em que nós estamos presentemente." 
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Responde depois aos ataques que sofrera do senador pelo Ceará cujo 
diploma impugnara. 

Repele com veemência as acusações a seu governo: 

"Deste jaez eram as increpações que o nobre senador fazia 
então à minha administraçi'.o, tudo o mais não passava de pala-
vrões que se empregam na ausência de fatos estigmatizando-se 
a qualquer indivíduo a quem se quer censurar, com os apelidos 
de déspota, de tirano, de bacharéis com que então se me incre-
pou na qualidade de presidente do Ceará." 

Refere-se enfim ao boato de sua nova nomeação para governar a sua 
província: 

"Eu não sei que esteja nomeado e por isso mal posso decla-
rar se a aceitarei: por ora nada a tal respeito posso dizer." 

10 de setembro de 1840, t. VI, p. 193-195. 

N. &C. 

Tratava-se de um projeto autorizando ao Governo um crédito de mil 
contos, para saldar as dívidas dos súditos portugueses lesados pelas lutas 
da Independência. 

Os ataques a que o Pe. Alencar responde tinham partido de Miguel 
Calmon du Pin e Almeida, nomeado senador pelo Geará. No dia 20 de 
outubro de 1840, o Pe. Alencar assumirá, pela segunda vez, a presidência 
de sua província. Miguel Calmon revida, e o Pe. Alencar responde mais 
uma vez, reafirmando seus pontos de vista (Anais, VI, 197). O a.rtigo em 
discussão é aprovado (Anais, ibid.) 

40/62 JOS:f: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Aprova o artigo concedendo loterias para a reconstrução de diversas 
igrejas-matrizes. Observa que a loteria não é um imposto que grava a 
capital do Império: 

"Apesar de ser a extração feita na capital do Império, todavia 
os bilhetes são •espalhados pelas diversas províncias e depois que, 
segundo o Ato Adicional, os reparos das matrizes ficarão a cargo 
do Governo Geral, bem como o provimento de seus ministros." 
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Volta logo a explicitar sua tese. Não julga possível conceder loterias 
a todas as matrizes do Império, sem que primeiro se proceda a um levan-
tamento das necessidades de cada uma. 

Admire que as loterias sejam um imposto: 

"Mas é um imposto que só vai pagar aquele que quer, não 
é obrigatório: quem não quer não compra bilhetes de loteria." 

11 de setembro de 1840, t. VI, p. 216-218. 

N. & C. 

O artigo é aprovado. No dia 15 de setembro realiza-se sessão impe-
rial de encerramento da sessão legislativa. 

SESSÃO DE 1841 

41/ 1 JOS~ BENTO LEI';l'E FERREIRA DE MELO 

Defende o parecer da Comissão de Instrução Pública, indeferindo o 
pedido de matrícula de um candipato ao curso de Olinda: 

"Seja-me permitido chamar a atenção da Casa sobre as 
repetidas dispensas que os estudantes dos dois cursos jurídicos 
têm constantemente impetrado da Assembléia Geral e que algu-
mas vezes têm obtido pom grave prejuízo da causa pública e 
dos mesmos estudantes. Se se têm feito os estatutos para regular 
esses cursos, como todos os anos se há estar a dispensar neles? 
Eu não sei que daí possa provir utilidade pública, nem que isso 
seja boa ordem!" (Apoiados.) 

Descreve a situação do candidato que não freqüentara o curso desde 
o ano de 1838, donde conclui que não devia estar habilitado. Não é 
o exame prévio que decidirá de sua habilitação. 

"A prevalecer este princípio de se não dar importância à 
freqüência ou não-freqqência ordinária dos cursos, então o me-
lhor é revogar a disposição da lei que manda que os estudantes 
freqüentem ordinariamente as aulas e que, cometendo tantas 
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faltas, percam o ano, [ ... ], e seja suficiente que no ato do 
exame se apresente, faça exame e se lhe de carta quando seja 
aprovado." 

E conclui: 

"As dispensas, a meu ver excessivas, que até agora se têm 
concedido, foram causa de grandes murmurações, e prejudiciais 
aos mesmos estudantes, à causa pública, porque o resultado é 
saírem dos cursos jurídicos, com carta de formatura, estudantes 
que vão prejudicar a reputação daqueles que se sujeitaram a 
todos os preceitos dos estatutos, e, estudando com aplicação, 
saíram dos cursos com suficiente instrução e todas as habilita-
ções necessárias para bem servirem os cargos públicos. Os ma-
draços são os que se aproveitam de tais dispensas. Se, pois, a 
experiência nos tem disto convencido, é tempo de acabarmos 
com uma prática tão perniciosa." 

2 de junho de 1841, t. II, p. 4-5. 

N.&C. 

Tratava-se do estudante Antônio Duarte Valença, cujo requerimento, 
indeferido pela Comissão, era defendido pelo senador Francisco de Sousa 
Paraíso. :!!: contra ele que o Pe. Ferreira de Melo argumenta, como 
relator que era da mesma Comissão. O senador Paraíso volta a defender 
o requerimento, alegando as muitas dispensas já concedidas em casos 
semelhantes. O Pe. Ferreira de Melo replica: 

"O que eu julgo necessário é fazer cessar este abuso escandaloso 
dos estudantes deixarem de matricular-se nos cursos e vadiarem ou tor-
narem-se madraços." 

O parecer é aprovado ( A1wis, II, 8). 
Realmente não foram famosos pela aplicação e aproveitamento dos 

alunos os primeiros anos do Curso Jurídico de Olinda. O diretor :Miguel 
do Sacramento Lopes Gama, "com rude franqueza" fazia ao Governo um 
triste painel do que ocorria. Considerava causadora de tantos malogros 
a falta de preparo prévio dos estudantes. Propunha que o eurso de 
preparatórios durasse nove anos, sendo quatro "consagrados ao latim ex-
clusivamente". À deficiência desse curso fundamental devia-se atribuir 
"a lástima de tanto bacharel ignorante, que não sabe entender os próprios 
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41/2 

compt'ndios do curso e r1ue condecorados com um título acadêmico são, 
aliás, objeto de escárnio público, porque pouco ou nada distam de qual-
quer idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, falando mi-
seravelmente, e escrevendo com imperdoáveis solecismos, barbarismos e 
neologismos". Ofício de 4 de fevereiro de 1839. Citado por Clóvis Bevi-
láqua (3). 

O nome de Antônio Duarte Valença não consta da lista dos bacharéis 
de Coimbra, nem de São Paulo. 

FRANCISCO DE BRITO GUERHA 

Defende o artigo em discussão e opõe-se às emendas apresentadas: 

"Eu suponho que é muito justo este artigo, para que o 
mesmo juízo eclesiástico, que ainda existe, não deixe de obrar 
segundo a sua inteligência e segundo a frase da Igreja, cum-
prindo a lei e impondo as penas que as primeiras cabeças, que 
os concílios estabeleceram. O juízo eclesiástico não é mais do 
que um executor <las pepas impostas pelas leis; mas, como se 
hão de tornar efetivas estas penas, se imediatamente o delin-
qüente pode lançar mão de um recurso? Portanto, eu creio que 
o juízo eclesiástico não deve ser privado desta sua atribuição, 
de impor, por exemplo, a pena de excomunhão maior que lhe 
concede a Igreja. A Igreja estabeleceu esta pena, o juízo ecle-
siástico é que a deve pôr em execução; mas vem o juízo secular 
e mete a mão neste negócio; de sorte que um homem incurso 
na pena de excomunhão maior pode ir à igreja ouvir missa e 
o padre que a disser fica também incurso na mesma penal Isto 
não se deve admitir, salvo se se quiser admitir a idéia de que 
o homem não tem alma e só tem corpo. Um sacerdote nega 
absolvição a um homem incurso neste crime; este homem apela 
para o juízo secular que diz: - Absolva, que eu assim mando. 

Eu não sei como se quer tirar isto do juízo eclesiástico. 
Portanto, gostei muito do artigo; e, como eu sou eclesiástico e 
também tenho sido juiz, talvez me sirva muito para o meu go-
ven10." 

4 de junho de 1841, t. II, p. 71-72. 

(3) V. a respeito: CLóVIS BEVI:j:..AQUA: História da Faculdade de Direito 
do Recife, Rio, Alves, 1927, I, 74. 
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N.& C. 

Em discussão o artigo 98, do proj~to de reforma dos Códigos Cri-
minàl .e do Processo, que dizia: 

"Das sentenças proferidas no foro militar e no eclesiástico não se 
interporá [sic] revistas." Tinham sido apresentadas emendas suprimindo 
todo o artigo ou suprimindo o inciso "no eclesiástico". São estas emendas 
que o Pe. Brito Guerra combate. 

41/3 JOSÉ MARTINI.ANO DE ALENCAR 

Defende o projeto e não entende as razões pelas quais é impugnado: 

"Ora, qual seria a razão por que depois de tantos anos de 
bons serviços, e não pedindo este empregado aposentadoria, 
foi-lhe ela dada com metade de seu ordenado? Só por haver 
cometido crimes mereceria pena tão grave. Todavia é no último 
quartel da vida, quando precisa ter pão para alimentar-se, que 
se lhe diminuem os recursos!" [ ... ] 

"Como pode um pobre empregado público viver com 50 
mil-réis mensais? Pelo menos, metade dessa soma é absorvida 
por aluguel de casa; e quanto lhe fica para alimentar-se e a 
sua família? Uma quantia com que não é possível viver-se, já 
não digo no Rio de Janeiro, porém em qualquer parte do Brasil." 

7 de junho de 1841, t. II, p. 110-111. 

N.& C. 

Tratava-se de resolução aprovando o melhoramento da aposentadoria 
de Joaquim Inácio Lopes de Andrade que, entre outros cargos, fora con-
tador da Junta da Fazenda do Ceará. 

41/ 4 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Impugna o parecer da Comissão. 

"Se ela tivesse informações exatas sobre este objeto, natu-
ralmente seria outro o seu voto; por enquanto, essa chácara, 
cujo usufruto a resolução vinda da outra Câmara concede à 
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Santa Casa dt· 1\1 isPricúrdia <le Ouro Preto, i· ele muito pouco 
valor: preseulemente, o mais em que pode ser estimada é na 
quantia de um a dois contos de réis; por isso que, por seu estado 
deteriorado, oferece pouca duração; e se for à praça, não apa-
recerá certamente quem lance sobre ela, até porque as casas 
em Ouro Preto pouco valor têm, por excederem em número às 
necessidades da população; resultando disso verem-se grandes 
edifícios abandonados e em tal estado de ruína, que só servem 
de esconderijos." 

Defende também a loteria proposta: 

"Quanto à loteria, posto que constantemente tenha eu votado 
contra tais concessões, direi sempre que semelhante graça não 
é nova, por isso que para outras províncias se têm concedido 
loterias, com permissão de serem extraídas nesta Corte; e se 
por coerência fôssemos a seguir estes precedentes, parece que 
deveríamos dar loterias até saciar ao povo a sede deste jogo. 
A denegação desta loteria importa uma parcialidade que não 
pode ser justificável." 

"Os benefícios pleiteados ajudariam muito ao hospital que 
é tão mesquinho que não pode receber o número de desgraçados 
que necessitam de socorros desse estabelecimento e remédio 
pronto a suas enfermid!j-des." 

7 de junho de 1841, t. II, p. 114-115. 
N. &C. 

A Comissão de Fazenda dera parecer contrário ao pedido da Santa 
Casa de Misericórdia da imperial cidade de Ouro Preto, solicitando "o 
usufruto de uma chácara da na~ão e uma loteria de 120. 000$, para ser 
extraída nesta capital". É este parecer que o Pe. Ferreira de Melo procura 
refutar, voltando a insistir em l';eus argumentos, após a intervenção de 
vários membros da Comissão. A resolução é aprovada, rejeitado o parecer 
da Comissão (Anais, II, 117). 

41/5 LOURENÇO RODJUGUES DE ANDRADE 

"Esta lei provincial deve, sem dúvida alguma, ser revogada, 
por se opor ao artigo 20 do Ato Adicional. A vila de Lajes e seu 
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termo tem até aqui, pela parte eclesiástica, sido sujeita ao bis-
pado de São Paulo; mas este termo está incluído no território 
da Província de Santa Catarina e por isso sujeito à cidade do Des-
terro, tanto pelo que pertence ao judicial e civil, como militar. 
A resolução porém contém uma disposição útil e não deveria ser 
revogada se sua decretação pela Assembléia provincial não fosse 
oposta à letra do Ato Adicional; mas, convencido da utilidade da 
medida proposta, mando à mesa uma resolução." 

8 de junho de 1841, t. II, p. 141. 

N. &C. 

A Assembléia Legislativa de Santa Catarina aprovara lei determl-
nando que "a jurisdição eclesiástica do termo da vila de Lajes ficasse 
pertencendo ao bispado daquela província". O Pe. Andrade, senador por 
Santa Catarina, propõe então resolução no mesmo sentido, a ser aprovada 
pelo próprio Senado (Anais, II, 153). A resolução só entrará em discussão 
na sessão de 23 de junho (Anais, II, 361). 

41/6 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Considera justa a resolução, na medida em que atende melhor às 
necessidades espirituais das populações da Província de Santa Catarina; 
observa entretanto que 

"Outros povos c1ue, se não têm mais urgente necessidade de 
tais providências, ao menos se acham em idênticas circunstâncias. 

Por conseqüência, conviria, até para se organizar o tempo, 
que nesta resolução se tratasse conjuntamente de outras providên-
cias análogas. Por exemplo, citarei os graves incômodos que so-
frem, mas que, quanto ao espiritual estão sujeitos ao bispado de 
Pernambuco, os quais, quando têm de recorrer à autoridade 
eclesiástica, para obterem dispensas de impedimento de matri-
mônio e para outras necessidades espirituais, têm de fazer uma 
viagem por terra, de perto de 200 léguas, para esta Corte e de 
embarcar daqui para irem a Pernambuco ou de mandar para lá 
procuradores. 

Maiores inconvenientes se encontram quanto ao provimento 
de igrejas e até atualmente julgo que há uma impossibilidade 
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quasC' ahsol11la de poderem os párocos daq11cles lugares colar-se 
nas igrejas, porque os concursos devem ser feitos perante o ordi-
nário, na forma do direito eclesiástico; e havendo um pároco que 
se queira propor a uma igreja de Minas, sujeita ao bispado de 
Pernambuco, tem de fazer essa grande viagem de Minas a Per-
nambuco, na incerteza de ser provido; e, quando o consiga, tem 
de voltar à Corte e solicitar perante o governo Imperial carta de 
apresentação para ultimar a colação. Já se ve com que embaraços 
tem de lutar e até me parece que presentemente há o impedi-
mento quase absoluto para se preencherem todas essas disposi-
ções. Nas mesmas circumtâncias estão os mineiros que se acham 
no arcebispado da Bahia, como os moradores de Minas Novas. 
Portanto, a respeito do arcebispado da Bahia e do bispado de 
Pernambuco é de urgentíssima necessidade que se tome alguma 
providência." 

Propõe assim que a resolução seja remetida à Comissão de Estatística 
e de Negócios Eclesiásticos para que apresente emenda ampliando a dis-
posição do projeto. 

23 de junho de 1841, t. II, p. 361-362. 

N. & C. 

Entrava em discussão a resolução proposta pelo Pe. Rodrigues de 
Andrade na sessão de 8 de junho. 

41/7 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

"Acho razoável o que o nobre senador acaba de expor; assim 
como seria conveniente que a divisão eclesiástica acompanhasse a 
divisão civil. Mas, não sei se há nisso alguns embaraços, porque 
não estou certo se os distritos eclesiásticos dos bispados estão 
assinalados nas bulas pontificais, pois, a ser assim, é necessário 
que, para a nova divisão, se solicitem novas bulas ou que haja 
audiência dos bispos como delegados da Santa Sé, quando para 
isso estejam autorizadqs. 

Eu observei que o bispo de São Paulo marcou o território 
que devia ficar sujeito ao seu bispado e nele incluiu o termo da 
vila de Lajes. Este termo outrora, pelo que diz respeito ao civil, 
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41/8 

pertenceu também a São Paulo; porém, em conseqüênda <la divi-
são que se fez, ficou pertencendo il comarca ele Santa Catarina. 
A vila de Lajes está distante da cabeça do bispado cerca de 200 
léguas, da cidade do Desterro pouco mais de 20; e, pelo que 
pertence ao civil, militar e administrativo, está sujeita à capital 
de Santa Catarina. O que eu entendo é que, se não se puder 
fazer tudo, faça-se ao menos alguma coisa; por isso tratemos 
desta resolução e depois tomaremos providência sobre os em-
baraços com que lutam esses habitantes da Província de Minas, 
de que falou o nobre senador que me precedeu." 

23 de junho de 1841, t. II, p. 362-363. 

N. &C. 

O Pe. Ferreira de Melo replica, insistindo em seus argumentos e apre-
sentando requerimento: 

Requeiro que o projeto vá à Comissão Eclesiástica e de Estatística 
para atenderem, como for conveniente, aos habitantes de Minas, súditos 
do arcebispado da Bahia e Pernambuco. O Pe. Rodrigues de Andrade 
acaba concordando com a tese do Pe. Ferreira de Melo. 

"Em todos os nossos bispados existe alguma desordem que provém 
de certos lugares estarem sujeitos, na parte civil, ao governo da província 
e na parte espiritual a um bispado vizinho. Mas, tudo isso pode-se pre-
venir, arrendondando-se os bispados ou por bulas pontificais ou pelos 
bispos, como delegados da Santa Sé, entendendo-se eles uns com os outros." 
O requerimento é aprovado (Anais, II, 366). 

JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Sugere que, para economizar tempo, em vez de discutir o assunto, se 
dê au"..Aização ao Governo para organizar a Guarda Imperial de Linha, 
como já se dera para organizar o exército. 

"O governo deve ser interessado em que esta Guarda não 
s6 seja composta de pessoas beneméritas, que possam fazer o 
serviço da pessoa do augusto monarca e de sua Imperial família, 
como tenha uma organização conveniente, uma organização tal 
que possa preencher os seus fins." 
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Não cró que a organização dessa Guarda prejudique o exército: 

"Porque atualmente existe um corpo que faz a guarda do 
imperador e que não está empregado no exército. Ora, criando-se 
esta Guarda Imperial de Linha, fica esse outro corpo disponível 
para ir ao Rio Grande." 

Insiste na idéia de deixar liberdade ao Governo para organizar :i 

Guarda: 
"Esta Guarda deve ser composta de indivíduos de uma es-

colha muito particular, a respeito dos quais o Governo empregue 
todos os exames necessários, a fim de bem conhecer suas quali-
ficações." 

O próprio Governo deve prever medidas para que se evite a compra 
de _patentes. 

2S de junho de 1841, t. II, p. 474-477. 

N. &C. 

O projeto, em artigos, fora apresentado no início da sessão. A dis-
cussão corria o risco de entrar elf" pormenores intermináveis. A discussão 
é adiada pela hora. 

A Imperial Guarda de Ho\1ra era um corpo de elite, criado por 
D. Pedro l e. que se destinava a ser uma tropa especial, composta de 
oficiais de vários corpos para defesa e pompa da Família Imperial. Orga-
nizou-se da escolta que acompall/hou D. Pedro a São Paulo e assistiu ao 
Grito do Ipiranga. Foi oficializada pelo imperador em 19 de dezembro 
de 1822 e regulamentada a 4 qe abril de 1823. Era composta de três 
esquadrões de cavalaria (um fluminense, um paulista e um mineiro). 
Usara o uniforme branco dos dragões vienenses, por influência da impe-
ratriz. A Imperial Guarda de Honra foi extinta em 1832. :E: o unilbrme 
usado hoje pelo 19 Regimento de Cavalaria que guarda ao Presidente da 
fü'pública em Brasília e usa o nome de Dragões da Independência. 

Aquela Guarda de Honra não foi restabelecida. O corpo especial que 
guardava o Paço, e que não pertencia ao exército, era o dos archeiros que 
usavam alabardas. Era pago pela Casa Imperial. Foi extinto também em 
31 de outubro de 1878. 
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41/9 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Defende a vitaliciedade dos conselheiros de Estado. Um Conselho de 
Estado de membros vitalícios será uma garantia contra a descontinuidade 
administrativa: 

"Tenho observado Sr. presidente, que, sempre que se muda 
uma administração, as mais das vezes seus primeiros cuidados é 
desfazer o que pela anterior fora feito; e, (o que é lamentável) 
s6 para desacreditar seus antecessores e reabilitar nocivas influ-
ências, sem uma razão de Estado que justifique as mudanças, 
como atualmente acontece, e de uma maneira contristante para 
aqueles que desejam a estabilidade e a ordem, como garantia a 
mais sólida do trono constitucional do Sr. Pedro II." 

Defende também a vitaliciedade dos membros extranumerários do 
mesmo Conselho: 

"Se é necessário que o conselheiro de Estado ordinário seja 
vitalício para a guarda de segredo, para a sua independência, 
para ser o conservador das tradições, creio que as mesmas cir-
cunstâncias se exigem no conselheiro extraordinário, quando é 
chamado a tomar parte no Conselho do Estado, por impedimento 
daquele ou por suspensão de algum. Pois o conselheiro de Estado 
extraordinário há de vir tomar parte ao Conselho da Coroa, no 
impedimento ou suspensão de um conselheiro ordinário e não se 
há de temer que ele não possa aconselhar livremente e segundo 
a sua consciência pela falta de independência que é inerente à 
vitaliciedade? Creio que sim." 

Propõe-se oferecer emenda, 

"Eles já prestaram grandes serviços à nação e ficaria assim 
mais amplo o círculo para a escolha da Coroa, sem se onerar 
a nação, porque eles já têm ordenado." 

Sempre fora favorável à criação de um Conselho de Estado, e quan-
do, no ano anterior, se apresentara um projeto criando um Conselho 
Privado do imperador, apoiou o projeto, que foi porém rejeitado pelo 
Senado. 

1 de julho de 1841, t. III, p. 33-36. 
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N.&C. 

A questão da vitaliciedade fora objeto de intenso debate, que conti-
nua na sessão seguinte. Sobre o Conselho Privado, ver 40/ 13. Na sessão 
seguinte o Pe. Ferreira de Melo volta a tomar a palavra para defender sua 
tese relativa aos membros do antigo Conselho de Estado. Mostra que a 
proposta de fazê-los membros natos do Conselho que se pretende criar 
não é ofensiva das regalias da Coroa nem das prerrogativas dos antigos 
conselheiros (Anais, III, 50-51). 

O artigo 29 do projeto em discussão dizia: "O conselheiro de Estado 
será vitalício; o imperador porém o poderá dispensar de suas funções por 
tempo indeterminado (Anais, II, 489). O artigo é aprovado (Anais, II, 
72). 

Ao criar-se um novo Conselho de Estado, por lei de 23 de novembro 
de 1841, estavam vivos alguns dos conselheiros do Conselho criado a 1.3 
de novembro de 1823. 

1 - marquês de Lajes; 2 - marquês de Barbacena; 3 - marquês de 
Maricá; 4 - marquês de São João da Palma; 5 - marquês de Paranaguá; 
6 - marquês de Baependi. 

Havia dois honorários: 1 ....:. marquês de Valença; 2 - visconde de 
São Leopoldo. 

Nenhum deles foi reconduz+<lo ao novo Conselho, talvez para deixar 
claro que se tratava de um órg~.o novo. 

O Pe. José Bento tinha seus motivos para desconfiar. O regulamento 
"provisório" ( dec. n9 124, de 5 de fevereiro de 1842) ampliou considera-
velmente o papel do Conselho ~e Estado. Baseado no item 49 do art. 79 
da lei: "consultar [no sentido de dar parecer] sobre conflitos de jurisdição 
entre autoridades administrativas e entre estas e as judiciárias", o re-
gulamento, no capítulo III, criou praticamente o contencioso administra-
tivo no Brasil, à moda francesa, estabelecendo um verdadeiro tribunal, com 
quadro de advogados, e dando às consultas (hoje diríamos pareceres) a 
feição de um verdadeiro feito judiciário. 

Por isso os liberais extremados propuseram algumas vezes a extinção 
do Conselho de Estado, considerando-o tribunal de 2(1 instância adminis-
trativo ( 4). 

Na verdade, o Conselho foi um tribunal administrativo ainda que 
incompleto. 

(4) V. JOAQUIM SALDANHA MARINHO: Disoursos proferidos e projetos apre-
sentados na Câmara dos Srs. Deputados nas sessões de 1879, Rio, 1880, I, p. 3. 
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A intenção era realmente estabelecer o contencioso administrativo: 
"O contencioso administrativo que temos nasceu principalmente da lei 
que criou o Conselho de Estado" (5 ). "O nosso Conselho de Estado, 
quanto ao contencioso, é um tribunal administrativo, embora consul-
tivo" ( 6 ). 

A tentativa da criação de uma justiça administrativa totalmente livre, 
com tribunais locais e o Conselho de Estado como órgão supremo, não 
chegou a ser apresentada ao Parlamento ( 7). 

41/10 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Considera inútil o artigo, nas suas duas partes, porque ambas já pre-
vistas na Constituição. Pede que o nobre autor do projeto se explique a 
respeito: 

"Declaro que considero autor do projeto aquele que o as-
sinou primeiro, pois este tem sido o estilo da Casa. Quando um 
projeto aparece contendo muitas assinaturas, entende-se sempre 
que o primeiro assinado é o seu autor, e que os mais não fazem 
senão apoiar, na forma do regimento." 

13 de julho de 1841, t. III, p. 335-336. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 8<? do projeto de criação do Conselho de Es-
tado: "O Governo determinará, em regulamento, o número das sessões 
em que será dividido o Conselho de Estado, a maneira, o tempo de tra-
balho, as honras e distinções que ao mesmo e a cada um de seus membros 
competir, quando for necessário para a boa execução da presente lei". 
O Pe. Ferreira de Melo volta a insistir em suas razões e propõe emenda 
suprimindo o artigo (A1Ulis, Ili, 339-340). Aprovou-se emenda de Paula 
Sousa e Pereira de Vasconcelos (Anais, III, 343, 344, 347). Na sessão de 

(5) J. CAMILO DE OLIVEIRA TORRES: O Conselho de Estado, Rio de Ja-
neiro, GRD, 1965, p. 109. 

(6) VISCONDE DO URUGUAI: Ensaio sobre o Direito Administrativo, 2~ 
edição, Rio, Ministério da. Justiça, 1960, p. 101. 

(71 NUNO PINHEIRO DE ANDRADE: "O contencioso administrativo, teve ele 
uma organização regular" 1 Congresso de História Nacional, 1914, III, p. 661. 
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1.5 de julho, o Pe. Ferreira de Melo defende sua emenda outra vez, con-
siderando a emenda aditiva de Paula Sousa como objeto de novo artigo, 
fixando os ordenados dos conselheiros (Anais, III, 386-387). Retorna ao 
mesmo tema na sessão de 26 de julho. Ante as observações expendidas, 
considera agora o artigo "não só inútil mas prejudicável". Fora dito, com 
efeito, que "muito conveniente será que o Governo possa expedir os re-
gulamentos necessários para a boa execução desta lei, para que, quando 
a experiência nos houver mostrado que as suas disposições são convenien-
tes, então o Corpo Legislativo as consagre em lei, deixando, por esta ma-
neira, de obrar precipitadamente: mas não será obrar precipitadamente 
conferir ao Poder Executivo a atribuição de legislar? Creio que sim; por 
isso será talvez de nosso dever examinar cada uma dessas lacunas que 
porventura tenha o projeto e se espera possam ser preenchidas pelo re-
gulamento do Governo, remediando-as na lei, sem que se dê ao Governo 
uma permissão da qual poderão resultar os inconvenientes que já pon-
derei" (Anais, III, 425). A discussão se arrasta, em longos discursos, en-
volvendo o Pe. Ferreira de Melo em mais uma intervenção, defendendo 
a supressão do artigo (Anais, III, 463, 467, 468, 469). O artigo enfim é 
aprovado com as emendas aditiv~s de Paula Sousa e Pereira de Vascon-
celos (Anais, III, 483). O Pe. Ferreira de Melo envia porém emenda adi-
tiva: "Só dois ministros do Poder Executivo poderão acumular o exercício 
de conselheiro de Estado". 

Na sessão do dia 18 de outubro será aprovado o projeto criando um 
Conselho de Estado. O Pe. Ferrefra de Melo, Holanda Cavalcanti, Costa 
Ferreira e Paula Sousa assinam dflclaração ao voto argüindo o projeto de 
inconstitucionalidade (Anais, VI, 341). 

41/11 JOSÉ MARTlNIANO DE ALENCAR 

Como orador da deputação do Senado que fora saudar o imperador, 
pela: sua sagração, lê o texto do discurso que pronunciara: 

"Senhor, se na série dos grandes acontecimentos algum pode 
haver que, excedendo ainda aos mais, faça que dele se comece a 
contar a duração de outros; se na existência política das nações 
algum ato pode despontar, que, dando um novo realce aos outros 
atos, dele principie uma nova era na vida dos monarcas, esse 
acontecimento, esse ato é, sem dúvida, o da sua sagração e CO· 

roação. Aí a intervenção da religião parece estabelecer uma es-
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pécie de contrato entre a Divindade e a realeza; o monarca sa-
grado renova sua aliança com o seu povo; a Divindade vem in-
fundir-lhe os auxílios eficazes da sua graça, r&deá-lo dos prestí-
gios religiosos, para bem desempenhar as altas funções que lhe 
são cometidas. Então, o escolhido, o querido do povo, toma-se 
o escolhido de Deus, o ungido do Senhor. 

Tais são os saudáveis efeitos do religioso ato que ontem com 
entusiasmo presenciamos. 

Senhor, o Senado viu nele o mais firme penhor da estabili-
dade da monarquia, uma nova garantia da prosperidade para 
todo o Brasil. O Senado, pois, deu graças ao Todo-Poderoso, re-
cebeu com transportes de alegria o auxílio da religião que veio 
dar um novo vigor às instituições da monarquia. 

Penetrados destes sentimentos, Senhor, o Senado nos envia 
em solene deputação ante o Trono, a felicitar a Vossa Majesta-
de Imperial pelo acréscimo de força que acaba de adquirir, para 
firmar cada vez mais a prosperidade e glória da nação brasileira. 
É, sem dúvida, Senhor, esta ventura que nos promete a soleni-
dade majestosa da sagração e coroação de Vossa Majestade Im-
perial. 

Senhor, o Senado, depois de haver submisso elevado suas 
fervorosas preces à Divindade, julga ainda do seu dever e o 
cumpre com gosto, assegurar a Vossa Majestade Imperial que 
encontrará sempre nele o mais decidido defensor da realeza e 
um forte antemural contra quaisquer pretensões que tendam a 
estreitar a esfera de suas saudáveis atribuições. 

Senhor, o Senado faz fervorosos votos pela preciosa vida de 
V. M. I. e de sua augusta família e pela perpetuidade da monar-
quia constitucional, nos descendentes do grande e imortal fun-
dador do Império. 

O Senado espera que V. M. I. aceitará seus sentimentos de 
adesão e lealdade à sagrada pessoa de V. M. 1. e de suas augus-
tas irmãs; e confia, com religiosa esperança, que a Divina Pro-
vidência abençoará e fará feliz e glorioso o reino de V. M. I., para 
bem da nação, cujos destinos lhe foram confiados. 

São estes, Senhor, os votos, é esta a esperança do Senado e 
do Brasil inteiro." 

26 de julho de 1841, t. III, p. 418-419. 

37 



N.&C. 

Dentro de um texto e de um estilo que evoca páginas de Bossuet, o 
Pe. Alencar não deixa de insinuar discretamente o seu repúdio à tese de 
monarquia de direito divino, bem como sua fidelidade às teses democrá-
ticas: "Então, o escolhido do povo torna-se o escolhido de Deus". 

Curioso que um liberal extremado, como sempre foi Alencar, quase 
venha a defender a tese dos defensores do direito divino, jamais aceita 
pelos discípulos de Suarez salvando-se com uma ressalva da referência 
ao "escolhido do povo". Efeito do pombalismo? 

41/.12 JOSJ!: .BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Com certo acanhamento, entra no debate sobre a fixação das forças 
de mar, lembrando os inconvenientes 

"que resultavam, não só à armada imperial e nacionaL como 
ao comércio, da existêncifl da Academia de Marinha a bordo de 
uma nau. " 

27 de julho de 1841, t. III, p. 452-453. 

N.&C. 

O ministro da Marinha, margyês de Paranaguá, informa que o Go-
verno está tratando do assunto. O Pe. Ferreira de Melo agradece a in-
formação, mas insist~ na urgência da transferência da Escola. "Segundo 
cálculo que vi, essa experiência nos custa nada menos que trinta e seis 
contos por ano; é experiência cara; e o tempo me parece ter sido sufi-
ciente para se reconhecer o bem qu mal que pode resultar daquele esta-
belecimento a bordo". 

A Escola funcionou durante dez anos a bordo da nau Pedro II ( 8 ). 

Os relatórios dos ministros emitiam opiniões, ora favoráveis, ora 
contrárias à manutenção da Academia a bordo. O marquês de Paranaguá 
sempre foi contrário. Note-se que o marquês, nascido no Brasil, fora 
professor da Escola em Lisboa. 

(8) V. LEVI SCAVARDA: "A Escola Naval através dos tempos". Subsídios 
para a História Maríttma do Brasil, vol. XIV, Rio de Janeiro, Ministério da Ma-
rinha, 1955, p. 74. 
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41/13 LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE 

Apesar de ter assinado a resolução, não fora autor da mesma. A 
resolução fora rejeitada em primeira discussão no Senado: 

"Na ocasi.ão que apresentei a resolução, declarei que não 
tinha argumentos com que a defendesse, à vista da lei, e que, 
se a submetia à consideração do Senado, era confiando em que 
a Casa concederia essa dispensa, fazendo este benefícfo àquele 
pio estabelecimento, do qual resultariam incalculáveis bens à 
humanidade. Tudo, pois, depende do Senado. 

3 de agosto de 1841, t. IV, p. 3. 

N.& Q. 

Em segunda discussão "a resolução que permite ao Hospital da 
Ordem da Penitência da Província de Santa Catarina adquirir bens de 
raiz até o valor de 100. 000$ rs". 

A discussão foi adiada pela hora. 

41/14 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Faz sugestões sobre a utilização de oficiais do Exército empregados 
em serviços civis para que se mantenham as guarnições necessárias em 
Minas Novas. Critica a displicência do Governo na defesa das cidades 
do Rio Grande e Pelotas, por onde se realiza um contrabando escandaloso 
em favor dos rebeldes. Refere-se à autorização solicitada pelo ministro 
da Guerra para reorganizar o quadro do exército: 

"Suponhamos que S. Ex'!- com muitos bons desejos pede 
uma autorização que logo há de suscitar na sua origem pre-
venções terríveis contra o Governo." 

Foi aliás o que acontecera no primeiro ensaio de organização do 
exército. Está decidido assim a negar a permissão solicitada por mais 
uma razão. O Governo, que se pretendia ser de reconciliação, tornou-se 
ele fato um Governo de partido: 

"Mas, se o Governo vai ser de partido, como declarou o 
nobre ministro da Guerra, quererá o nobre ministro que a reor-
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ganizaçiío do quadro do exército, em conformidade desta auto-
rização, se ressinta também do novo sistema que o Governo 
pretende seguir? (Apoiados.) Oh! Senhores, não vamos expor o 
exército brasileiro a esses vaivéns do capricho de governos efê-
meros (apoiados), que não têm escrúpulo de dizer, perante a repre-
sentação nacional, que vão ser de um partido! Eu avanço estas 
proposições, porque desejo que um ministro explique melhor o 
seu pensamento. Basta, digo eu, que o Governo vá jogando com 
outras cartas; não jogue também com os briosos defensores da 
pátria, que, nas campanhas do Sul, estão derramando o seu 
sangue pela integridade do Império (apoiados). 

Sabe que já existe na Câmara um projeto que trata do quadro do 
exército. Julga melhor partir da discussão desse projeto. 

Em vez de se dar agora ao Governo esse arbítrio que quer 
o Sr. ministro da Guerra, arbítrio que, quanto a mim, há de 
causar males ao País e mesmo ao nobre ministro, porque há de 
se julgar que será para acomodar afilhados e espezinhar aos 
que se chamam inimigos? Ao menos, eu tenho conversado com 
alguns militares que julg;:im que esta medida é uma calamidade 
para o exército." [ ... ] 

Algo parecido acontece com a Guarda Nacional: 

"Eu direi que isto é uma grande mina para o Governo. 
Pois não há nada melhor do que ter um exército de guardas 
nacionais, com todo esse brilhante aparato de comandantes su-
periores, chefes de legiões, comandantes dos corpos, estado-
maior [ ... J? O Governo nomeia um homem para um destes 
postos, manda tirar o competente título, o homem paga por isso 
emolumentos, gasta muito dinheiro no fardamento e no outro 
dia, por uma indisposiçij.o qualquer, é demitido e substituído 
por outro. Os diários estão cheios dessas demissões e substitui-
ções. Portanto, eu creio que é uma grande mina que o Governo 
tem para exercer vinganças e acomodar afilhados sem cootar os 
emolumentos que aproveita a secretaria. É verdade que sempre 
se pagam alguns direitos para a nação e até os mercadores, os 
alfaiates, os seringueiros, etc., também lucram com isto. Por-
tanto, não me admirei qqe S. Ex~ dissesse que queria conservar 
essas Guardas Nacionais." 
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Julga que bastaria ao Governo criar corpos provisórios, sem que 
seja necessário a autorização solicitada, especialmente para que se ter-
mine quanto antes a guerra do Rio Grande do Sul. 

3 de agosto de 1841, t. IV, p. 27-34. 

N.& C. 

O ministro da Guerra, José Clemente Pereira, responde às indaga-
ções e críticas do Pe. Ferreira de Melo. A autorização entretanto foi 
aprovada (Anais, IV, 38). 

41/15 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não pretendeu censurar o ministro, nem responsabilizá-lo pelas es-
colhas dos membros das Comissões criadas no exército porque 

"desgraçadamente no Brasil há uma oscilação constante de mi-
nistros, a qual eu desejo ver desaparecer, por isso que é muito 
prejudicial à causa pública; todos os ministros, quando entram 
para a administração, não podem dar informações, e nos anun-
ciam que acharam tudo na sua repartição em um montão con-
fuso, e precisam tempo para discriminar as coisas; mas, quando 
tem decorrido tempo suficiente para realizar suas promessas, 
desaparece o Ministério, e vem outro que se acha nas mesmas 
circunstâncias". 

Sem pretender acusar o ministro, não pode deixar de constatar que 
foram cometidas injustiças: 

"É doloroso dizer, mas é verdade reconhecida, que o exér-
cito da legalidade no Sul não encontrou no Gabinete atual mui-
tas simpatias. Os nomes de seus mais distintos generais não 
entraram na longa lista dos comendadores e oficiais das diversas 
ordens, condecorados no dia 18 de julho, nem nos apêndices 
e gratificações que se lhes adicionaram. Não posso nem pretendo 
privar o Governo de ter consideração para com os amigos que 
o sustentam com seu voto e com seus discursos nas Câmaras; 
mas o que não acho justo e conveniente é que os discursos e 
votos dos militares que nas Câmaras defendem e sustentam o 
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Governo sejam condecorados com comendas, enquanto ficam 
esquecidos esses bravos militares que, à custa de seu sangue 
e de suas propriedades, suportando tantas fadigas, arrostando 
tantos perigos, estão há tantos anos nas campanhas do Rio 
Grande do Sul, defendendo o Trono, a integridade do Império 
e as instituições do País." 

Cita casos de oficiais do Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará que 
tendo prestado relevantes serviços à nação, foram menosprezados pelo 
Governo. 

Continua considerando um erro político a autorização para a reforma 
do quadro do exército: 

"O que tenho observado é que andamos sempre em um 
círculo vicioso. Em uma sessão se autoriza a reforma de uma 
repartição que se considera urgente; algumas há que até têm 
passado por aclamações; mas, na sessão seguinte, se diz: - Fomos 
precipitados; a reforma não foi fundada na experiência; e o 
resultado é uma nova reformai Creio, pois, que a reforma d.o 
quadro do exército há qe seguir a mesma marcha." 

Entretanto haverá de acatá-la, caso seja indispensável para debelar 
a guerra do Sul do País. 

4 de agosto de 1841, t. IV, p. 56-60. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo esclarece dúvidas quanto a suas intenções, 
que haviam sido mal interpretadas pelo ministro da Guerra, José Cle-
mente Pereira. 

41/16 LOURENÇO RODJUGUES DE ANDRADE 

Explica a situação do Hospital da Ordem da Penitência de Santa 
Catarina: 

"A Ordem Terceira da Penitência da cidade do Desterro, 
tendo muitos irmãos indigentes, reconheceu a necessidade de 
estabelecer um hospital de caridade; porém, não tendo bens que 
rendessem para fazer face às despesas do estabelecimento, re-
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correu à Assembléia Legislativa provincial, a qual concedeu a 
dispensa na lei da amortização, a fim de poder possuir bens 
de raiz até o valor de dez contos de réis. A lei da Assembléia 
provincial foi revogada pelo Senado e havia sete anos que existia 
na Oasa. A Ordem da Penitência, vendo que, durante esse 
espaço, nada se havia dito a respeito dessa lei, supôs que estava 
em vigor a faculdade concedida pela Assembléia provincial; 
meteu mãos na obra, e o hospital está adiantado, tendo já obtido 
algumas concessões de bens." 

5 de agosto de 1841, t. IV, p. 73. 

N.&C. 

Volta à discussão a resolução apresentada na sessão de 3 de agosto. 
O Pe. Ferreira de Melo defende a resolução, apelando para a lei inter-
pretativa do Ato Adicional. 

A resolução é aprovada em terceira discussão, na s·essão de 14 de 
agosto (Anais, IV, 318). 

41/17 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Concorda com os que receiam que a guerra do Sul 

"tenha de continuar a afligir-nos, enquanto se não remove-
rem duas principais causas: primeira, o escandaloso comércio 
por contrabando que ali se está fazendo e no qual há tantos 
interessados, e por isso também interessados na continuação da 
guerra; segunda, a falta de disciplina do exército e sua insubor-
dinação". 

Lastima que a causa da insubordinação seja atribuída à Guarda 
Nacional: 

"Não pude deixar de afligir-me, vendo hoje que a Guar-
da Nacional, que durante o espaço de quase seis anos (apoia-
dos), durante os quais tem abandonado suas casas e famí-
lias e perdido suas propriedades (apoiados), seja hoje, e nesta 
Casa, considerada como ocasionando a indisciplina no exército." 



Insiste na afirmação das injustiças cometidas em matéria de con-
decorações, citando exemplo de um facínora do Maranhão feito comen-
dador. 

5 de agosto de 1841, t. IV, p. 99-101. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo responde a ataques feitos pelo marquês de 
Barbacena à Guarda Nacional. 

O Pe. Ferreira de Melo volta a falar na sessão seguinte, para expli-
car-se melhor contra a má interpretação que o ministro da Guerra dera 
às suas palavras (Anais, IV, 116-117). 

41/18 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Disserta longamente sobre aspectos formais do encaminhamento da 
discussão. Queixa-se da perda de tempo que impede a reflexão sobre 
negócios os mais graves e da leviandade com que se fazem e desfazem 
leis. 

"Eu estou persuadido, Sr. presidente, que a maior necessi-
dade que temos é da boa execução da lei." [ ... ] 

"Se as nossas leis atuais, com todos os seus defeitos, fossem 
religiosamente executadas; se elas se não torturassem conforme 
as afeições e desafeições, nossos males não seriam tão graves.'' 

Lembra que durante a segunda discussão do projeto, muitas emendas 
foram deixadas para terceira discussão. Agora pretende-se votar tudo 
globalmente, sem possibilidade de discussão dos artigos, inclusive o que 
permite a criação de "uma infinidade de magistrados em todo o Império: 

"Se a discussão não for da maneira que se pretende, apesar 
de não ser hábil matemático, farei os meus cálculos aproximados, 
mencionando todos os juízes que existem, os que se vão criar 
por esta lei e dando-lhes um ordenado médio. Então, S. Ex<t se 
convencerá de que a despesa não andará em menos de mil con-
tos de réis; e ainda se persuadirá que, sendo essa despesa orçada 
em mil contos, talvez, em dois ou três anos, ela há de estar 
duplicada, porque S. Ex~1 não ignora que hoje as Assembléias 
provinciais têm o direito de criar novos municípios; e, desgra-
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çadamente, a experiência tem mostrado que muitas vezes alguns 
desses Corpos Legislativos ocupam-se em criar lugares mais para 
acomodarem a seus amigos do que tendo em vista o interesse 
público. };: doloroso dizer isto, mas é uma verdade, o que suce-
derá passando essa lei que cria uma imensidade de novos empre-
gados com ordenado?" 

A votação em globo é uma manobra da maioria que quer impedir 
que a minoria seja ouvida. 

7 de agosto de 1841, t. IV, p. 141-152. 

N.&C. 

Em terceira discussão o projeto de reforma dos Códigos Criminal 
e do Processo. A maioria queria a votação em bloco. O senador Paula e 
Sousa apresentara requerimento para que ao menos as emendas apresen-
tadas fossem objeto de discussão. };: este requerimento que o Pe. Ferreira 
de Melo, em longa intervenção, defende. O requerimento é logo rejeitado. 
Paula Sousa apresenta novo requerimento pedindo adiamento da dis-
cussão. O Pe. Ferreira de Melo apóia esse novo requerimento, alegando 
que o adiamento permitiria a preparação de emendas para corrigir evi-
dentes imperfeições do projeto. Mas também esse requerimento é rejei-
tado (Anais, IV, 173-175). 

41/19 JOSJ;: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Eu mal me posso entender com este calhamaço imenso, 
que mete medo aos entendedores da profissão, quanto mais a 
mim, que pouco entendo da matéria." 

Propõe insistir na idéia que expusera, na segunda discussão, pro-
testando contra a competência atribuída aos delegados de polícia, pela 
qual podem subordinar os párocos para o arrolamento da profissão. 

Apelando para sua experiência de pároco, observa: 

"Por mais esforços que faça um pároco para desempenhar 
as sublimes e salutares atribuições que ele tem de exercer, como 
pastor de suas ovelhas, com dificuldades ele pode conseguir 
um desempenho completo destas obrigações, tanto mais na mín-
gua de meios em que se acham quase todos os párocos do 
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Brasil. Não posso, pois, achar conveniente que, quando não 
chega tempo aos párocos para desempenhar estes deveres tão 
sagrados, ainda se imponha a obrigação de serem subordinados 
e esses chefes de polícia (que Deus sabe quem serão) para que 
possam fazer esses arrolamentos determinados nas instruções 
que devem ser dadas, instruções que não se sabe também o que 
serão? Se o pároco estiver sempre ocupado no desempenho de 
seus deveres e não der, no tempo que for marcado pelo chefe 
de polícia, esse arrolamento, qual será a pena que ele deve 
sofrer?" 

Insiste na necessidade de extremar bem os dois poderes temporal e 
eclesiástico: 

"Também é reconhecida a necessidade que há para bem da 
sociedade, do bom desempenho dos deveres dos pastores. N6s 
todos os dias lamentamos a falta de instrução e de moral da 
população do Brasil; e se um pároco quer desempenhar estes 
deveres sagrados, então não lhe vem a restar tempo algum. 
Muitas vezes, chamados 'para ministrarem sacramentos de pri-
meira necessidade, a muitas léguas de distância, e por caminhos 
tais como são os nossos, e isto a qualquer hora do dia e da noite, 
igualmente são obrigados a ensinar a doutrina aos seus fregueses 
e a ter em bom estado os assentos das suas freguesias e muitos 
outros deveres que me não parece necessário agora repetir; e o 
resto do tempo deve ser deixado para algum descanso e para 
reverem as matérias próprias da sua profissão. Para que pois 
deixá-los agora como súditos dos chefes de polícia, para os ajudar 
nesses seus arrolamentos?" 

O acatamento que se demonstra, nas discussões do Senado, 
à religião católica deve ser coerente e exprimir-se em medidas 
concretas. O contrário é que se observa. 

"E mesmo é preciso reconhecermos como verdade que o 
poder temporal e o poder eclesiástico muitas vezes têm seus 
choques; eu tenho visto que há uma tendência para deprimir 
o poder eclesiástico; isto é o que a experiência me tem mostrado 
desde o começo do Corpo Legislativo." 

Faz também algumas observaç~ões críticas à qualificação que se exige 
para os jurados, qualificação que desfavorece as cidades do interior. De-
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pois de ilustrar sua tese com alguns exemplos, envia emenda suprimindo a 
palavra "párocô" do projeto em discussão. 

9 de agosto de 1841, t. IV, p. 202-208. 

N.&C. 

Em discussão o artigo 59, § 29 do projeto de reforma dos códigos. A 
discussão é adiada pela hora. Na sessão do dia 11, o ministro da Justiça, 
Paulino José Soares de Sousa, explica o sentido do artigo, dando azo à 
nova intervenção do Pe. Ferreira de Melo. 

41/20 FRANCISCO DE BRITO GUERRA 

Pede a palavra para 

"responder ao Sr. senador que acaba de falar, e pareceu-me 
achincalhar a Província do Rio Grande do Norte. Como pertenço 
a essa província, devo advogar a sua causá'. 

Defende sua província: 

"A Província do Rio Grande do Norte não é tão insignifi-
cante como parece ao nobre orador. É governada por um presi-
dente, tem 2 juízes de direito e sua população passa de 80. 000 
almas. A cidade capital é muito antiga e por gracejo é que certos 
rapazolas a chamaram: cidade de - Não há tal -. Um depu-
tado também assim a denominou, e o nobre senador, guiado por 
essa extravagância, supõe que a cidade do Natal é insignificante; 
mas na realidade não é assim. Ela é bastante antiga e não foi 
criada nesta folia de criar cidades, que ultimamente se tem 
manifestado. Tem a matriz e uma fortaleza, que é das melhores 
obras deste gênero que existem no Brasil; é pena que não esteja 
bem tratada. 

O presidente que acaba de dirigir essa província encheu-me o 
coração de prazer declarando que viu satisfeitíssima aquela gente. 
A província é muito respeitável e muito me honro de ser natural 
dela; por isso, não posso consentir que a achincalhem. Com efeito, 
ela não tem sido muito favorecida da sorte; mas, se tratassem 
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de mellmrar-lhc o comércio, seria muito importante, pois é uma 
das melhores províncias do Brasil. Produz muito pau-brasil, exce-
lentes madeiras de construção, muito algodão, tudo isto da melhor 
qualidade e muitos outros objetos püderia exportar. 

Finalmente, a gente é boa, a cidade saudável e não tão 
pequena como se pensa." 

9 de agosto de 1841, t. IV, p. 208-209. 

N.&C. 

O Pe. Ferreira de Melo referindo-se ao abuso das Assembléias Legis-
lativas provinciais de erigirem em cidades vilas inexpressivas, repetiu o 
chiste de um deputado, seu amigo, a respeito da cidade de Natal, deno-
minando-a de Não há tal. O Pe. Brito Guerra ofendeu-se com o humor de 
mau gosto do Pe. Ferreira de Melo, que se apressa em dar satisfação ao 
senador potiguar, afirmando que não tivera intenção de achincalhar a 
cidade de Natal (Anais, IV, 209). 

41/21 JOS:Jt BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Responde ao ministro da Justiça: 

"Felizmente, S. Ex<J. já concordou comigo em dois pontos: 
primeiramente na consideração que devem merecer os párocos 
para o bom desempenho de seus deveres e para o bem da socie-
dade; e, em segundo lugar, em que era muito conveniente discri-
minar ou separar, quanto se pudesse, a jurisdição eclesiástica da 
jurisdição temporal." 

Mostra os inconvenientes que a lei proporcionava: 

"Quando um subdelegado de polícia de qualquer aldeia, ten-
do indisposições com urr+ pároco, puder organizar um regula-
mento tal que seja verdadeiramente um laço, ou uma esparrela 
e daí a poucos dias pegar no pároco, porque infringiu o regu-
lamento e o mandar para a cadeia! Decerto, esta consideração 
não é para apetecer, e eu, pela minha parte, como pároco, bem 
desejo ficar isento dela." 
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Admite <1ue os arquivos paroqmais sejam os que dispõem de mais 
dados para o preenchimento das estatísticas, mas não vê por que sejam 
os párocos os incumbidos de fornecê-los, quando os pr6prios delegados 
poderiam consultar os arquivos. 

Estende-se a seguir em longas considerações, impugnando outros 
aspectos do projeto, relativos a atribuições concedidas às Assembléias 
provinciais, à criação de juízes de terceira instância, o que é contrário à 
Constituição do Império e à qualificação dos jurados. 

11 de agosto de 1841, t. IV, p. 234-240. 

N.&C. 

A discussão é outra vez adiada pela hora. 

41/22 JOSlt BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Julga que as obras a serem adquiridas devem ir para a Biblioteca 
Pública, para maior facilidade de consulta de todos os interessados. Se 
se decide que obras devem ficar no Senado, julga que devem ser confiadas 
a um bibliotecário; de outra forma, 

"o resultado será que, quando alguns membros da Casa preten-
derem, como hoje acontece, examinar os jornais, não os encon-
trarão por alguns nobres senadores os terem levado para suas 
casas; e não é próprio ir fazer exames a casas dos nobres sena-
dores que têm esses jornais em seu poder. Daí resulta que aquilo 
que é adquirido para instrução de todos fica sendo privativo de 
um ou de outro, o <JIIe parece uma l'spécie de monopólio." 

12 de agosto de 1841, t. IV, p. 247-248. 

N.&C. 

Em discussão um requerimento para que se continue a subscrever o 
Moniteur, e se mande subscrever o Annual Register, da Inglaterra. O 
secretário, Antônio Augusto Monteiro de Barros, sugere que em vez de 
se fazer assinatura nova do Annual Regi8ter, se continue a assinar o 
Evening l\fail, de Londres. O requerimento é aprovado. 
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41/2.3 JOSÉ BENTO LEITE FEIUlEIH.A DE MELO 

Apresenta requerimento pedindo adiamento da discussão. A resolução 
não define o número de vice-presidentes nem declara 

"quais as qualificações que se exigem de qualquer cidadão 
para poder ser nomeado vice-presidente de uma província; que 
se fixasse a idade precisa; os vencimentos que deverão perceber, 
quando exercitarem o cargo de presidente etc." 

Já existia aliás um projeto neste sentido na Câmara. Concorda porém 
com a idéia da resolução, pois não acha 

..muito coerente que as Assembléias provincia:is nomeiem 
os vice-presidentes que devem substituir os delegados do Poder 
Executivo, por isso que pode muito bem acontecer que esses 
vice-presidentes nomeados pelas Assembléias provinciais estejam 
muitas vezes em contradição com os princípios adotados pelo 
Governo Geral, e por conseqüência com os de seus delegados; do 
que deve necessariament~ resultar graves inconvenientes." 

14 de agosto de 1841, t. IV, p. 318-320. 

N.&C. 

Em discussão a seguinte resoJução: "O Governo fica desde já auto-
rizado a nomear para cada província vice-presidentes da sua escolha, que, 
segundo a ordem da nomeação, devam substituir os presidentes quando 
estes, por qualquer acidente, venham a faltar". 

A competência para essas norµeações passaria assim das Assembléias 
Legislativas para o Governo Central. 

O Pe. Ferreira de Melo, ante as objeções de vários senadores, retoma 
a palavra para explicar-se melhor (Anais, IV, 321-322). 

A discussão é adiada pela hora. Na sessão de 16 de agosto, o Padre 
Ferreira de Melo obtém permissão para retirar o seu requerimento (Anais, 
IV, 337). A matéria é objeto de longa discussão, na qual intervém de 
novo o Pe. Ferreira de Melo, lastimando ter retirado seu requerimento. 
Da discussão depreende-se que a resolução não só não era urgente, mas 
era prejudicial; votará pois pela emenda autorizando o Governo "para 
nomear vice-presidentes, além dos seis propostos pelas Assembléias pro-
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vinciais e alterar as nomeações feitas, sempre que o julgar conveniente". 
A emenda substitutiva é aprovada na sessão de 25 de agosto (Anais, IV, 
529). 

41/24 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

A discussão do projeto tornou-se tão complexa e tão grande o volume 
de emendas, que era impossível dar um voto consciente sem ter todo esse 
material impresso. 

"Poderemos estar todos os dias escolhendo o jornal em que 
se ofereceram todas essas emendas? Emendas há que mandam 
suprimir palavras, outras que mandam acrescentar, e havemos 
nós estar a cotejar esses jornais, a volteá-los e a combinar as 
alterações que se propuserem? Alguns membros da Casa não 
podem ver sem óculos, e por isso ser-Ihes-á muito difícil fazer 
estas indagações." 

Sem essa medida, a alternativa será: 

"Ou retirarem-se os membros da Casa, para não darem um 
voto estúpido ou há de se votar confiado nas palavras do mestre, 
como se diz." 

19 ele agosto de 1841, t. IV, p. 440-441. 

N. & C. 

Tratava-se ele discussão elo projeto de reforma dos Códigos. (Lei 
n~' 261, de 3 de dezembro de 1841.) De fato, os Anais contêm um número 
impressionante de páginas, contendo as mais variadas emendas e subemen-
das. O presidente do Senado, conde de Valença, sugere ao Pe. Ferreira 
de Melo que envie requerimento à mesa. O padre insiste em suas razões, 
mas furta-se à sugestão do presidente. Acende-se o debate sobre o aspecto 
regimental da questão. Entretanto o debate continua, sem a impressão 
solicitada. 

A lei tem 124 artigos e ocupa 18 páginas da Coleção de Lei.~. É 
referendada por Paulino José SoarPs de Sousa, depois visconde do Uruguai. 
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41/25 JOSg BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Historia a preparação e tramitação do projeto, observando que, desde 
o início de sua discussão, honrados senadores tinham ponderado que o 
texto não correspondia ao objeto colimado de "tornar fácil e pronta a ad-
ministração da justiça no Império." Emendas foram apresentadas e rejei-
tadas, mas, em terceira discussão, até o nobre senador, pai do projeto, 
apresentou sessenta e tantas emendas. O próprio ministro da Justiça con-
vidado a assistir a discussão, guardou silêncio, justificando-se "que aguar-
dava a última discussão, para dar sua opinião sobre as emendas". Observa 
entretanto que, por força do regimento, se as emendas não passarem não 
haverá outra discussão. O próprio autor do projeto demonstrou pouco 
interesse pelas emendas que apresentara, "em atenção it grande neces-
sidade de passar o projeto quanto antes." 

Estende-se a seguir numa interminável análise das emendas propostas, 
sobre os mais variados assuntos, desde o contrabando de escravos e pau-
brasil até aos juízes de paz, tribunal do júri e chefes de polícia. A sessão 
chega ao fim e o Pe. Ferreira de Melo pede para continuar na sessão 
seguinte. 

~O de agosto de 1841, t. IV, p. 472-492. 

N.&C. 

O "pai do projeto" era Bernardp Pereira de Vasconcelos que na sessão 
anterior declarara não ter pressa se as suas emendas fossem rejeitadas 
(Anais, IV, 482). O ministro da Justiça era Paulino José Soares de Sousa, 
depois visconde do Uruguai. 

Na sessão seguinte, o Pe. Ferreira de Melo continua sua intervenção, 
justificando e apresentando mais 13 emendas ao projeto. 

41/26 JOSJ!: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Votará a favor da resolução cqncedendo loterias e dá suas razões: 

"Foram oitenta e tantas pessoas ou talvez mais, que vieram 
há bastante tempo para o Brasil, iludidos de que cá vinham fazer 
um grande estabelecimento; não acharam proteção alguma quan-
do aqui chegaram e sofreram imensas necessidades na Praia 
Grande, até que os empresários desta companhia, informados das 
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qualidades morais e da habilidade destes fabricantes, se delibe-
raram a ocupá-los nesta empresa. Em 1839, fui ver o estabeleci-
mento e fiquei sumamente contente de ver a assiduidade com. 
que se empregavam nos trabalhos os diversos indivíduos que for-
mavam a companhia de operários; homens e mulheres, velhos, 
moços e meninos, todos desenvolviam grande atividade. Já nessa 
época a fábrica ia produzindo uma grande abundância de vi-
dros." [ ... ] 

"Além disso, também fui informado de que esses operários 
são sócios nos lucros da fábrica; e, já que não podemos fazer o 
mais, ao menos, concedamos aos operários esta parte que lhes 
cabe como sócios." 

Discorda da tese de conceder loterias apenas a estabelecimentos pios: 

"Estou inteiramente de acordo no princípio de que convém 
propagar a moralidade quanto mais possa ser; mas não creio que 
isto se consiga só pela criação e sustentação de estabelecimentos 
pios; entendo que a moralidade também se propaga, quando se 
anima e protege um estabelecimento dirigido em ordem, onde 
muitas pessoas livres e hem morigeradas se empregam." 

27 de agosto de 1841, t. IV, p. 621-622. 

N.&C. 

A resolução dizia: "É concedida a José Francisco Bernardes, João 
Pereira Darrigue de Faro, e outros sócios da fábrica de vidros estabelecida 
nesta Corte, uma loteria anual, por espaço de seis anos, a favor da mesma 
fábrica, na forma das demais loterias que têm sido concedidas para outros 
estabelecimentos." A intervenção revela não só o sentido social bastante 
esclarecido do Pe. Ferreira de Melo, como a existência da mais antiga 
experiência de participação nos lucros de uma indústria no Brasil. A reso-
lução é aprovada para passar à terceira discussão. 

No surto resultante da liberdade da indústria concedida pelo alvará 
ele 19 de abril de 1808 várias fábricas se organizaram. Suas licenças e 
balanços estão no Arquivo Nacional, nos códices da Real Junta do Comér-
cio, Agricultura, Fábrica e Navegação (!'). 

(91 V. FRANCISCO DE PAULA E AZEVEDO POND:a:: "A indústria no período 
da Independência", Universitas. UFBa, v. 15-16, 1973. 
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As fabricas ele vidros. louças e tijolos constituem a caixa 427. 
Ao mesmo tempo o Governo criava o Real Colégio das Fábricas 

(23-V-1809) onde se fonnaram os antigos artífices que iriam trabalhar 
nas fábricas recém-criadas. O tratado de comércio de 1810 dando favores 
especiais à Inglaterra esfriou o surto industrial nascente. 

Trinta anos depois ainda subsistia a fábrica de vidro da Praia Grande 
(Niterói). Era ela em grande parte fruto de grande empreendedor que foi 
o 29 barão e 19 visconde do Rio Bonito, João Pereira Darrigue de Faro, 
carioca (1803-1856), rico proprietário e industrial, filho do 19 barão do 
mesmo título e antigo aluno da Aula do Comércio. Foi major da Guarda 
de Honra do imperador e assistiu ao Grito do lpiranga. Foi diretor do 
Banco do Brasil e prestou vários serviços ao Rio e a Niterói ( 1º). 

41/27 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não vê urgência na aprovação do projeto nem que concorra para 
melhorar a adminis·tração da justiça nas Províncias de Minas e São Paulo. 
Estas pr.ovíncias 

"pouco sofrem com os recursos de justiça em segunda ins-
tância, na capital do Rio pc Janeiro, porque, sendo aquelas pro-
víncias centrais, e sendo todo o seu comércio para esta capital do 
Império, .onde os mineiros e paulistas têm as suas relações comer-
ciais, com muita facilidade vêm tratar dos seus negócios judiciá-
rios, quando devem ser julgados em última instância. Além disto, 
concorrem muitas outras coisas que convém ponderar; em pri-
meiro lugar, aqui há grande número de advogados hábeis; e por 
isso, com menos dispêndio e mais facilidade acham quem defenda 
os seus direitos." 

Com a medida, deverão os interessados dirigirem-se a suas capitais. 
Acontece que são as estradas para as capitais piores que as que conduzem 
para a Corte. Julga que, a se criar uma Relação em Minas, devia ser criada 
em São João D'El Rei. Entretanto, na sua opinião a Relação deveria ser 
criada no Rio Grande do Sul. 

"Que é a província justamente que ocupa a imaginação e os 
midados de todos os bons brasileiros, eu suponho que uma 
Relação seria um elemento de ordem, porque colocaria naquela 

(10) LERY SANTOS: Pantheon fljtminense. Rio, Leuzinger, 1880, 509. 
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província uma porção de magistrados que tl~m cm seu favor a 
presunção de que hão de não só administrar justiça e promover 
a tranqüilidade pública, e que igualmente, com seus exemplos, 
se consiga restabelecer a integridade do Império." 

Apresenta emenda neste sentido. 

28 de agosto de 1841, t. IV, p. 628-632. 

N.&C. 

Depois de um debate formal sobre o assunto, a discussão é adiada 
pela hora. 

41/28 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota pelo requerimento. A discussão proposta constitui uma verd.1-
deira violência, porque 

"pretende forçar a tratar de um projeto de vinte artigos, 
oferecido como emenda em terceira discussão, na qual só pôde 
falar uma vez, a maior parte dos oradores, por já terem esgotado 
as duas vezes; mas, falando sobre objeto muito diferente, e não 
no de que se trata" (apoiados). 

O requerimento propõe que se discuta uma emenda que constitui 
uma disposição provisória do Código Civil, quando o Senado está tratando 
de reforma do Código do Processo Criminal. Outros Códigos mereceriam 
uma reforma mais urgente, como seria o caso do Código de Comércio. 

"O projeto do Código de Comércio tem passado por umas 
poucas de Comissões, já desta Casa, já da Câmara temporária e 
até por Comissão mista, onde foram consultadas pessoas ilustra-
das sobre a matéria e que melhor prática tinham do direito esta-
belecido nas diversas nações civilizadas. Entretanto, o Corpo 
Legislativo até não deu andamento a este negócio e será porque 
o Corpo Legislativo seja indiferente aos imensos prejuízos 'lue 
sofrem os cidadãos brasileiros por ocasião de <]nehras fraudulen-
tas e de outros muitos abusos c1ue os traficantes estão cometendo 
no comércio?" 

30 de agosto de 1841, t. IV, p. 693-696. 
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N.&C. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos fora o autor da emenda que pro-
punha o adiamento da discussão até a aprovação do projeto de reforma 
do C6digo Criminal. É esse requerimento que o Pe. Ferreira de Melo 
ap6ia. A discussão foi adiada pela hora. O texto da emenda de Pereira 
de Vasconcelos, sob forma de projeto, consta dos Anais, IV, 676-677. O 
C6digo Comercial só foi aprovado em 1850. 

41/29 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda da emenda, porque 

"contém exatamente a disposição do decreto do Governo 
de 1826, que o expediu quando teve de reunir pela primeira 
vez a Assembléia Geral, disposição que sempre tem sido con-
firmada pelo Corpo Legislativo, isto é, que o subsídio dos depu-
tados fosse de seis mil cruzados, pagos durante os quatro mese~ 
da sessão e dos senadores1 de nove mil, pagos pela mesma ma-

.nerra. " 

Observa, entretanto, que de 11:)26 para cá houve uma grande desva-
lorização da moeda. 

"O que tem dado causa a ter-se aumentado o ordenado e 
vencimento de todos os eµipregados públicos, em relação à di-
minuição do valor da moeda; e o Corpo Legislativo (honra lhe 
seja feita!), por melindre, nunca alterou o que o Governo esta-
beleceu para o vencimento de seus membros, conquanto enten-
desse a justiça que assistia ;.:tos empregados de todas as repartições 
públicas." 

Conclui: 

"Não aumentemos os nossos subsídios, continuemos a 
proceder como até aqui. Se alguma alteração se devesse fazer 
na lei, não era s6 quanto ao subsídio, mas também quanto às 
ajudas de custo; devia-se mesmo atender a alguma coisa mais: 
a Constituição manda dar aos deputados subsídios e ajuda de 
custos; mas em outro artigo (não é hermenêutica para despre-
zar), se vê que os senadores, quando são empregados públicos, 
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lado, a 11acJto cxigl' 011lros didigos, como o dC' Comércio e o Código 
Militar, que esperam o estudo do Senado. Conclui: 

"Faça-se a reforma dos artigos que exigirem reforma, mas 
não um código novo e monstruoso, que não terá outro fim senão 
escravizar a nação, constituindo os brasileiros como escravos de 
uma facção que há de acabar abalando a tranqüilidade pública, 
depois de ter destruído os efeitos que a Coroa deve exercer 
em favor ela sociedade" (apoiados). 

6 de setembro de 1841, t. V, p. 135-139. 

N.&C. 

Trata-se de um requerimento do senador Paula Sousa: 
"Que a reforma do Código do Processo, com todas as emendas, seja 

remetida a uma Comissão especial, a que possam ser obtidos os autores 
das emendas para que a dita Comissão apresente quais as emendas que 
devem ser aprovadas e quais reprovadas." O requerimento é rejeitado na 
sessão ele 10 de setembro. (Anais, V, 197). 

41/31 JOSÉ BENTO LEITE FEHREIHA DE MELO 

Considera a loteria um jogo de azar e uma espécie de imposto que 
beneficia a alguns à custa das economias de muitos. 

Helata a história das loterias no País. Primeiro, só eram concedidas 
a estabelecimentos pios. Depois foram concedidas a empresas de compro-
vada utilidade. Agora já SC' querem beneficiar com elas a particulares: 

"Ora, a história das loterias no nosso País é assaz escan-
dalosa. Aqui se acham membros da Casa que declararam que 
se tinham já concedido loterias a certo indivíduo para uma fá-
brica de chitas que não existia, nem nunca existiu. É o Sr. Paula 
Sousa e o Sr. Vergueiro: eles reconheceram com evidência 
que esse empresário da fábrica de chitas tem comido cento e 
tantos contos, e nós sabemos que não há ainda fábrica de chitas. 
Em verdade, isto não pode deixar de tornar mais prudentes 
~queles que desejam que os dinheiros da naç·ão sejam gastos 
com regularidade e parcilll/Ônia. As loterias não têm outro resul-
tado senão empobrecer os cidadões engrossando a fortuna de 
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um particular, que, no Fim de anos, estú rico, como aconlecru 
com esse fabricante elas chitas. Mas, enfim, foi-se deste modo 
generalizando o sistema elas loterias e hoje está na ordem do 
dia. Ainda há mais: não sei para que requerem aqui, porque 
consta-me que o chefe de polícia concede um idêntico jogo com 
o nome de rifa; o nome é diferente, mas a coisa é a mesma." 

Acontece c1ue o Senado vem participando dessas concessões. Assim, 
apresenta emenda para que se adie a concessão da loteria em discussão, 
até que todos os pedidos de loterias tenham parecer favorável da Co-
missão de Fazenda. Denuncia os tesoureiros de loterias que lucram mais 
de 30 contos por ano, e continua: 

"Nessa Casa senadores há c1ue são lavradores c eonvma 
animá-los na agricultura; e, como a verdadeira justiça deve prin-
cipiar por casa, seria bom que a cada um desses concedêssemos 
uma loteria (apoiados e risadas). Então, a censura seria com-
pensada pelo proveito. Assim, estamos incorrendo na censura 
com prejuízo da moral pública, e só em benefício de um ou 
outro indivíduo. Ora, esses que querem arranjar-se vêm aqui 
desenvolver a sua indústria com o pl1ejuízo da maioria dos bra-
sileiros, que todos se aplicam à agricultura e artes; e o mal que 
resulta das loterias é atentar a ociosidade. É um jogo, onde 
grande número sai prejudicado em favor de um ou dois, e muitas 
vezes os que tiram a sorte grande se deitam a perder." 

9 ele setembro de 1841, t. V, p. 1.56-160. 

N.&C. 

Em discussão o pedido de duas loterias em favor da fábrica de vidro 
de Roque Schi.ich. A intervenção do Pe. Ferreira de Melo é sinuosa e 
até certo ponto contraditória. Depois de reprovar a loteria como uma 
forma de jogo e um imposto injusto, acaba dispondo-se a aprová-las, 
com a condição que beneficiassem a todos os requerentes. O senador 
Almeida e Albuquerque refere-se a essa contradição, o que leva o Pe. Fer-
reira de Melo a intervir de novo, para defender-se da argüição e repelir 
a emenda que propunha adiar a discussão das loterias para quando ter-
minasse a discussão sobre os códigos (Anais, V, 161, 163). Depois de 
um acirrado debate sobre o regimento interno, o Pe. Ferreira ele Melo 
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volta a dl'ÍC'nclcr s11a cnwnda, incl11i11tlo a Fúhrica de Ferro de Ipanema 
entre as que deviam ser beneficiadas pelas loterias: 

"As fábricas da maior parte ela Província de Minas Gerais, e mesmo 
de São Paulo, eram montadas de tal maneira que um engenho tocado 
por oito bois, dois tocadores e dois moedores, apenas moía seis ou 
oito carros de cana por dia; e, pelos melhoramentos que se têm feito, 
hoje, um engenho tocado por bois mói dezesseis a vinte carros de cana 
por dia. Ora, é isto um melhoramento notável, ou não é? Estariam bem 
montadas essas fábricas antes do auxílio que receberam da Fábrica de Ipa-
nema? Crrio que não." Lembra outras fábricas que mereciam apoio das 
loterias, entre elas uma de chapéus finos e ele lá, estabelecida em Cam-
panha, Minas Gerais, e outras "estabelecidas pelo honrado cidadão, o 
Sr. ~1onlevade, na Província de Minas, e este é que é verdadeiramente 
um homem empreendedor, porque, não tendo meios, tem sabido formar 
uma casa de muitos contos de réis, só pela sua indústria; atualmente, tem 
mais de cem escravos. Venceu uma outra dificuldade, com o fito de fazer 
bem ao País e foi, quando teve fundos, fazer uma viagem à Europa 
para comprar máquinas, e em lugar de as transportar por esta Corte, 
ele, para dar um exemplo de que era 'navegável o Rio Doce, fez conduzir 
todas essas máquinas por aquele rio até a vila de ... [não ouvimos]. E 
não foi ajudado com loterias. Entretanto, sendo emigrado no tempo de 
Napoleão, pôde, por seus talentos e trabalhos, promover a indústria e 
estabelecer uma fábrica. E como nesta ocasião não hei de lembrar destes ho-
mens industriosos?" (Anais, V, 172). A emenda do Pe. Ferreira de Melo é 
rejeitada e a resolução em favor da fábrica de vidros é aprovada (Anais, 
V, 320). 

Roque Schüch é o antigo bibliotecário da Imperatriz Leopoldina. 
Após a morte da imperatriz dedicou-se à indústria e deixou um legado 
à Escola de Minas, de Ouro Preto. É o pai do barão de Capanema, 
que também foi industrial. 

Jean Antoine Félix Dissandes Monlevade foi um dos campeões da 
siderurgia em Minas Gerais. A usina que tem seu nome pertence à Com-
panhia Belgo-Mineira ( 11 ). 

Em carta a Limpo de Abreu (visconde de Abaeté) Monlevade diz: 
"En 1824 j'ai parcouru le rio Doce et ses confluents en commençant à 
la Cachoeira dos óculos. . . jusqu' à la Cachoeira de Bogoarí." (Dormas, 

(11) V. JULIANA MARIA DO NASÇIMENTO PASSOS: Monlevade, Vida e 
Obras. Associação Monlevade de Serviços i::;ociais, Monlevade, 1974; JOÃO DORNAS 
FILHO: O ouro das Gerais e a civilização (la capitania. São Paulo, e.EN. Brasiliana, 
1957, p. 188-189 e 207. 
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op. at, p. 194) Monlevade teve todo o apoio de Cuido Tomás Marlit~re, 

o comandante dos botocudos. 
Em sua homenagem foi dado seu nome ao arraial de São Miguel, 

em Caeté, MG. 

41/32 JOSÉ :\1ARTINIANO DE ALENCAR 

Justifica o requerimento que vai apresentar, relatando o fato que o 
levou a isso: um senador transmitira-lhe um recado do ministro do Im-
pério: 

"Que me dissesse que eu não conspirasse, e que o Governo 
sabia tudo, e que o Governo tinha força bastante para esma-
gar-me." 

Estarrecido com o recado, consciente da sua inocência, só pode 
imaginar que: 

"Inimigos meus tinham munido ao Sr. ministro de provas 
tão decididas, que o faziam romper no excesso de descer de sua 
alta dignidade de ministro da Coroa para mandar a um colega 
seu, membro desta Casa, que nunca levemente o havia ofendido, 
um recado tão forte, uma ameaça tão aviltante." 

Mostra a absoluta inverdade da acusação, lembrando como, quando 
presidente do Ceará, correra risco de vida, por enfrentar desordeiros e 
sediciosos, os quais, 

"têm sido não só poupados, c não castigados, mas galar-
doados, estimados e até alguns condecorados com distinções ho-
noríficas pelo Sr. ministro do Império. E é este mesmo Sr. mi-
nistro que, depois de tratar assim aos sediciosos que me queriam 
assassinar, me manda o recado de que tenho feito menção, amea-
çando-me com o castigo do Governo, que deveria ser aplicado 
aos verdadeiros conspiradores!" 

Para evitar qualquer suspeita sobre sua pessoa, abstivera-se de qual-
quer participação nos debates do Senado. 

"Até mesmo de alguma forma, não tenho acompanhado os 
meus amigos políticos nessa oposição que se faz ao Ministério; 
alguns já se têm queixado de que eu os abandonei." [ ... ] 
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"\luilas wzes, senhores, tenho sido insultado nos periódicos 
do Governo; membros da outra Câmara me têm agredido; eu 
tudo tenho sofrido em silêncio. Agora, porém, julgo não o dever 
fazer, porque é um membro do Gabinete c1ue me ameaça; eu 
devo justificar-me; devo pedir as provas do meu crime, para 
defender-me. 

O Senado tem nisso interesse para manter sua dignidade; 
se existe em seu seio um conspirador, é da sua dignidade puni-
lo, expurgar esta respeitável corporação de um membro podre." 

Não pode tolerar a idéia de ser considerado um traidor pelo impe-
rador D. Pedro II, pelo qual muitas vezes correu perigo de vida. 

O ministro o tratou com desprezo, quando dele se aproximou para 
obter uma satisfação e, 

"sobre as provas c1ue tinha sobre a minha conspiração, disse 
que, como eu tinha parte na publicação do Maiorista, isso mesmo 
indicava que eu conspirava. Ora, Sr. presidente, eu não sei se 
um periódico que escreve 11m oposição ao Ministério pode ser 
considerado como conspiraçâo; mas, suponhamos que seja, que 
provas tem o Sr. ministro prira me julgar com parte na publica-
ção do Maiorista; e morment~ dessa carta dirigida ao Sr. marquês 
de Paranaguú, que parece ser o que mais exacerbou a S. Ex<1" 

Descreve o episódio ocorrido cqm o ministro: 

"Depois de algumas palavras e tratando-me S. Ex<1 com bas-
tante desprezo, eu disse q4e um tal procedimento de V. Ex<l, 
abaixando-se do alto posto em que se achava, para insultar ao 
seu colega senador, e quanqo este nenhuma culpa ou influência 
tinha em tudo aquilo de que S. Ex<l o increpava, me parecia 
indigno de um ministro da Coroa; ao que S. Ex<L retorquiu com 
veemência - c1ue indigno era eu. Ora, julgo que alguma dife-
rença há em dizer-se que uma ação parece indigna de um mi-
nistro, para dizer-se terminantemente: - Indigno é você. 

Aqui, como eu e S. Ex\t íamos chegando um para o outro, 
só me lembra ciue alguns senhores senadores se meteram em 
meio, e eu nem descobri que S. Ex(l pegasse na cadeira." 

14 de setembro de 1841, t. V, p. 277-282. 
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N.&C. 

O ministro do Império, que enviara o recado através do senador 
Paulo Sousa, era Cândido José de Araújo Viana, depois marquês de 
Sapucaí. O Pe. Alencar apresenta requerimento: 

"Requeiro que se peçam ao Governo os documentos comprobatórios 
da conspiração que, segundo disse o Sr. ministro do Império ao Sr. Paula 
Sousa, para dizer-me no dia 11 do corrente, eu estou promovendo, a 
fim de poder o Senado, como juiz competente, deliberar na conformidade 
das leis." De fato, durante toda a sessão de 1840 e 1841, raramente Alencar 
tomara parte em r1ualquer debate. O marquês de Paranaguá com quem 
falava o ministro quando dele se aproximou o Pe. Alencar, toma a palavra 
em defesa elo ministro, pedindo providências ao Senado, para evitar para 
o futuro a repetição de cenas tão desagradáveis como as que ontem pre-
senciou esta Casa; pois que assim não sei quem se animará a vir a ela 
expor-se a ouvir injúrias, a sofrer insultos a sangue-frio; praticamente um 
ministro da Coroa, a quem, por desgraça da sua posição, mal tem sido 
nomeado ministro, por probo e justo c1ue seja, sem exceção de um só de 
quantos têm havido, logo se lhe arremessam baldões, quer da tribuna, 
quer pela imprensa; que tem chegado a maior licença e desenfreamento 
possível: aquela animada com a inviolabilidade, esta acobertada com a 
capa do anônimo. O marc1uês pede que o Pe. Alencar retire o requerimen-
to. O Pe. Alencar, que confessa não ter ouvido bem o marquês, volta a 
falar: "Quanto aos excessos da tribuna, se os há, julgo não poder tocar 
a inerepação, por isso <1ue na atual sessão não tenho tomado parte nas 
discussões, e, nas outras, bem que tomava parte, sempre procurei não ser 
excessivo, nem virulento; e, enfim, não é dos excessos das sessões passadas 
que me parece <[Ueixar-se o Sr. man1uês. Quanto aos excessos da imprensa, 
a este respeito, vejo-me na necessidade de dizer alguma coisa, porque, na 
entrevista que o Sr. ministro teve comigo, disse que o periódico Maíorista 
era conspirador, e c1ue como eu eooperava para ele, tinha pa1te numa cons-
piração. Jú disse que não sei se um periódico da oposição pode-se consi-
derar conspiraçi"to; mas, como quer c1ue seja, cu nüo tenho parte alguma 
na redação dessa folha e desejo c1ue o Sr. ministro provl' o contrário para 
C'ntão como tal me acusar." (Anais, V, 283-285). 

Acende-se o debate sohrc o encaminhamento a ser dado ao assunto. 
Das instruções, o Pe. Alencar julga colher a impressão que o Senado estava 
convencidt» de sua inocência e retira seu requerimento (Anais, V, 298). 
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JOSL~ BENTO l .ETTE FEHH.EIHA DE \1ELO 

Defende o requerimento que apresentara, apelando outra vez para a 
complexidade das emendas propostas e a gravidade do assunto: 

"Que o projeto é de suma gravidade, isto não se pode duvi-
dar e a discussão o tem mostrado. Para c1ue, pois, atropelar-se 
tanto as coisas? Se é para passarem os negócios assim logo que 
levem a chancela, então não enganemos aos brasileiros: acabe-se 
com esta forma de Governo, feche-se a Assembléia. Quem tiver 
poder de fazer estas coisas que as faça; mas, enquanto existir a 
forma de Governo que temos adotado, é preciso deixar cada um 
livremente exercitar direitos que lhe são garantidos pela Cons-
tituição." 

18 de setembro de 1841, t. V, p. 382-385. 
N.&C. 

Continua a discussão do projeto de reforma dos Códigos. O Pe. Fer-
reira de Melo apresentara requerimento: "Requeiro que se mande impri-
mir, no jornal da Casa, as emendas 'vencidas na terceira discussão, para 
depois de impressas entrarem em dispussão." (Anais, V, 369). Depois de 
longo debate, o requerimento é rejeifado (Anais, V, 385). 

41/34 JOSf-: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Impugna o projeto, pela maneira pela qual foi encaminhado: 

"Entendo que, quando o Governo julga necessário um ato 
legislativC> para bem desempenhar seus deveres, emprega os meios 
que estão marcados na Constituição, mas este projeto seguiu outra 
vereda; foi apresentado por um nobre membro da Casa, e não 
se pode considerar que seja uma medida do Governo; tanto mais 
este meu juízo é bem fundado, quando observo que na outra 
Câmara existem propostas relativas a esta matéria, e dormem nas 
pastas das Comissões. 

Se o Governo julgasse urgente tratar-se desta matéria, teria 
procurado dar-lhe andamento, teria mesmo apresentado na Câ-
mara dos Srs. Deputados proposta a este respeito, na forma da 
Constituição; porém disso não se tratou, e se iniciou nesta Casa 
o projeto de que nos ocupa1nos." 
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Em longa intervenção, refere-se i1s intenções ocultas que teriam ins-
pirad-0 o projeto: 

"Planos que tinham mais em vista interesses particulares do 
que a causa pública, e tocou no plano, que se diz existir, da dis-
solução da futura Câmara dos Deputados, a fim de que haja 
uma representação oficial e não nacional." 

Enumera várias omissões do texto, assuntos graves que não foram 
tomados em consideração devido à própria complexidade que assumiu a 
discussão das emendas. 

23 de setembro de 1841, t. V, p. 457-463. 

N.&C. 

Advertido pelo presidente que não estava mais em discussão o projeto, 
mas apenas as emendas vencidas, continua a falar, aludindo a algumas 
emendas. Termina aproveitando a palavra para pedir a introdução na 
ordem do dia do projeto de lei sobre a Guarda Nacional (Anais, V, 4fí7-
4Q8). A discussão volta para o tema do Código. Na sessão seguinte, o Pe. 
Ferreira d.e Melo, agastado com as advertências do presidente, conclui: 
"Por isso, me calo, limitando-me a dizer que julgo que este projeto é a 
postergação de todos os direitos constitucionais dos cidadãos, que assassina 
as suas liberdades, e que igualmente põe em risco o trono do Sr. D. Pe-
dro II, estabelecendo uma tirania horrível, muito pior que a dos tempos 
bárbaros; pois pode-se afirmar, sem receio, que fica por este projeto 
mudada de fato a forma de Governo monárquico representativo em Go-
verno de polícia; e é por estas razões e outras que já têm sido expendidas, 
que voto contra o projeto (Anais, V, 484-485) . 

41/35 . JOSÉ BENTO LEITE FEH.REIRA DE MELO 

Não julga que o acréscimo de 70 contos de despesa seja motivo sufi-
ciente para se adiar a discussão do pr-0jeto restabelecendo o juízo privativo 
dos feitos da Fazenda Nacional, caso se julgue que o projeto é bastante 
urgente, para ser tratado nessa prorrogação da sessão legislativa. Ouve um 
aparte a respeito do negócio de Guilherme Young e reage, explicando que 
o pagamento é exigido pelo governo inglês: 

"Os ingleses mandam que se pague, é preciso obedecer, visto 
que, desgraçadamente, nos achamos reduzidos a este estado que 
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há <le desaparecer, cu o espero com confiança, porque estou certo 
que, quando a nação brasileira tomar a atitude que lhe compete 
e o Governo se propuser a defender os seus direitos, os ingleses 
não hão de zombar de nós, como ora o estão fazendo." 

25 de setembro de 1841, t. V, p. 502-504. 
N.&C. 

O depoimento é um testemunho do imperialismo exercido sobre o 
Brasil pelo governo britânico ( 12). 

41/36 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Não julga contrária à Constituição a resolução que se pretende anular: 

"As Assembléias provinciais podem legislar a respeito de 
suas rendas, podem aumentá-las, podem diminuí-las e até suprimi-
. las. Como, pois, se lhes poderá negar os meios de arrecadar essas 
rendas da maneira que lhes parece mais conveniente?" 

A Assembléia provincial criou ~mpregados para arrecadarem as ren-
das. 

"São empregados criados pela Assembléia provincial, unica~ 
mente para arrecadarem o~ impostos provinciais, e estes empre-
gados não têm nenhuma relação com os empregados gerais." 

Votará centra a resolução. 

27 de setembro de 1841, t. V, p. 524-525. 
N.&C. 

Tratava-se de uma resolução vinda da Câmara dos Deputados anulan-
do várias leis da Assembléia Legislativa da Província da Paraíba. A dis-
cussão é adiada pela hora. 

41/37 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

O artigo não lhe parece consen~âneo com a Constituição do Império: 

"Porque a Guarda l'facional, quando destacada, fica, na 
mesma razão que a tropa de linha, sujeita à mesma disciplina, 

(12) Sobre o negócio de Guilherme Young, ver: O Clero no Parlamento Bra-
sileiro - Câmara dos Deputados, índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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aos mesmos regulamentos. Ora, se a tropa de linha, isto é, a força 
de terra, bem como a de mar, deve ser decretada todos os anos, 
pelas razões que largamente se têm apontado, qual é o motivo 
por que precisando o Governo destacar guardas nacionais, se há 
de marcar um tempo indefinido, que não podemos saber até que 
ponto deve chegar? A rebelião do Rio Grande do Sul, desgraça-
damente, cada vez apresenta um aspecto mais desagradável e faz 
murchar as esperanças que muitas vezes se têm concebido de se 
terminar aquela rebelião; e portanto, pade desgraçadamente (o 
que eu peço à Providência que não tenha lugar) durar dois, três, 
quatro e mais anos; o que não admirará se as nossas coisas con-
tinuarem como vão, porque nesta Casa mesmo se tem dito mui-
tas vezes que os principais elementos que fazem continuar a 
rebelião são a indisciplina no exército e principalmente o grande 
contrabando que ali se está fazendo, e que torna muita gente 
interessada na conservação da guerra." 

Refere-se aos esforços baldados de reprimir o contrabando. 
Insiste na prorrogação do Corpo Legislativo de fixar anualmente :is 

forças militares e as despesas necessárias para sustentá-las. 
Considera mais fácil e mais útil mobilizar uma força de mais 1.000 

homens para o exército do que destacar 5.000 da Guarda Nacional: 

"Os embaraços haviam de ser imensos; os queixumes contra 
o Governo haviam de ser igualmente imensos, os prejuízos cau-
sados à agricultura pelo destacamento da Guarda Nacional ha-
viam de ser muito consideráveis." 

Denuncia as arbitrariedades cometidas pelo recrutamento, citando o 
c:aso de um bacharel da Província da Paraíba, que continua preso para 
recruta: 

"Quando o Governo obra desta maneira, não é necessário 
que tenha lei nenhuma para recrutamento. Eu não sei mesmo se 
nós poderemos dizer c1ue estamos seguros de não ser recrutados 
por algum delegado do poder, se os eclesiásticos, os deputados, 
os membros da Assembléia Geral se poderão julgar isentos de 
uma igual violência." 

Aproveita da oportunidade para denunciar o uso da tortura para 
obter declarações de um preso, segundo interrogatório mandado publicar 
pelo próprio ministro da Justiça. 



"Que cn'·clito deviam nwrPcer semelhantes informações? Uma 
autor:dade que assim pratica, desprezando a Constituição e as 
leis e até mesmo a civilização do século, poucas esperanças deixa 
de que possa conseguir que seus subalternos respeitem e cum-
pram as leis e mesmo poderá restabelecer a paz e a ordem." [ ... ] 

"Eu desejara que o Governo não deixasse correr por todo o 
Brasil um impresso semelhante, na folha oficial, de que o Go-
verno sabe que está em exercício a tortura, para se exigirem 
confissões forçadas, e que o Governo calou-se a este respeito. Que 
arma poderosa não será esta para os desordeiros d-0 Rio Grande 
do Sul! Eles não poderão dizer: - Como n6s havemos de acre-
ditar em império da lei, em um país em que está em exercício 
a tortura? Como poderá o resto da população acatar o Go-
verno, quando o Governo atual consente e deixa passar, em silên-
cio, que os seus delegados chamem aos seus antecessores -
Governo do cacete, Governo que desgraçadamente exercitou o 
seu domínio infernal por 8 meses?" 

Mesmo advertido pelo presidente, continua sua digressão sobre o epi-
sódio relatado para concluir que votará pelo artigo em discussão, parque 
deseja colaborar para que a guerra çlo Sul termine quanto antes. 

1 de outubro de 1841, t. VI, p. 14-22. 
N.&C. 

O artigo em discussão dizia: "O Governo fica autorizado para desta-
car até cinco mil homens das Guardas Nacionais de todo o Império, en-
quanto não for concluída a pacificação da Província do Rio Grande do 
Sul, a fim de suprir a falta de tropa de linha, nos lugares onde for precisâ'. 
Após as explicações do ministro da Justiça, volta a falar para insistir em 
seus protestos contra as arbitrariedades e a tortura (Anais, VI, 25-27). 

O projeto foi aprovado na sess~o de 18 de outubro (Anais, VI, 338). 

41/38 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Aprovará o artigo 29 do mesmo projeto, conquanto tenha reparos a 
fazer ao tratamento a que poderão ser submetidos os oficiais da Guarda 
Nacional, por força do artigo: 

"Um oficial da Guarda Nacional além do ônus e incômodos 
de largar a sua casa e família para ir fazer este destacamento, 



além dos pre1mzos que disto lhe resulta, tem de fazer outras 
despesas que· não são de pequena monta; tais são as das pa;en-
tes, que não sei em que lei são fundadas e a dos seus fardamen-
tos, que nada têm de econômicos. Além de que estas despesas 
montam a uma quantia exorbitante acresce mais que, por um 
11ualquer incidente ou por uma informação, que its vezes não e 
exata, vê-se o oficial na necessidade de ser demitido e aí está, 
com dobrado ônus, reduzido à classe de guarda nacional, que 
aliás, é muito honrosa; mas, V. Ex:i. sabe bem que não é muito 
conforme ~om os nossos usos estar hoje comandando um desta-
camento, e amanhã com uma arma no ombro, pode ser coman-
dado por um guarda nacional que foi seu subordinado." 

l de outubro de 1841, t. VI, p. 32-33. 

~.&C. 

O artigo 29 dizia: "Os guardas nacionais que hão de compor estes 
destacamentos serão designados pelo Governo e por ele tirados dentre as 
três primeiras classes do artigo 121 da lei de 18 de agosto de 1831". 

41/38 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

.Julga o artigo redigido em termos muito Jatos, dando lugar a abusos 
que dificilmente poderão ser corrigidos mediante recursos ao Governo: 

"Não se declara, porém, c1ual o processo, nem a maneira por 
que se virá no conhecimento de que esses guardas recusasse~ 
fazer este serviço. Pode muito bem acontecer que um agente 
imprudente ou que tenha indisposições contra algum guarda na-
cional, figure muito diversamente o fato dele ter-se recusado a 
fazer o destacamento depois de ter sido devidamente designado, 
sem que com efeito o fato tenha tido lugar, e que por isso o 
guarda nacional seja recrutado para servir por dois anos na 
tropa de primeira linha" [ ... ] 

"V. Ex~ sabe muito bem quanta dificuldade há nestes re-
cursos, porque os destacamentos dos guardas nacionais hão de 
ter lugar em algumas províncias do Império talvez longínquas; 
como por exemplo, na do Pará e mesmo na de Mato Grosso, que 
terá necessidade de empregar gnardas naci~nais nas fronteiras, 
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por isso que ela é limítrofe com um Estado que acaba de sair 
do governo ditatorial do Francia, e que agora principalmente 
deve recear alguma agitação". 

1 de outubro de 1841, t. VI, p. 36-37. 
N.&C. 

O artigo 39 em discussão dizia: "Os guardas nacionais que recusarem 
fazer o serviço do destacamento, sendo para isso devidamente designados, 
serão obrigados a servir, pelo tempo de dois anos, nos corpos de primeira 
linha". O Pe. Ferreira de Melo mal podia prever que a agitação no Pa-
raguai viria a ser de fato, poucos anos depois, a guerra com o Brasil. 

41/40 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Volta a insurgir-se contra a pressa com a qual se deseja votar o pro-
jeto de reforma dos Códigos. Vários senadores e deputados já denuncia-
ram contradições e inconstitucionaiidades no projeto. Um nobre deputado 
lhe confidenciara 

"que a Câmara dos Senadores é quem há de salvar o Brasil das 
calamidades, obstando o seµ andamento." 

Apela para a função do Senado no regime representativo: 

"O Senado é um corpo conservador; sua principal missão é 
fazer parar essas precipitações, essas paixões exageradas de mo-
mento. Colocado entre o P:OVO e o Trnno, ele não deve pactuar 
com decisões arrebatadas, que muitas vezes podem ser fatais 
para a pública tranqüiliditde ( apoiados). Eu estou persuadido 
que a maioria, desta maneira, supõe fazer um grande serviço ao 
país, tratando desse negócio com tanta aceleração; mas há de 
me permitir que eu seja de opinião contrária. Creio mesmo que 
até por decoro da Casa (apoiados) não será conveniente que em 
tal assunto se vote de chofre." 

5 de outubro de 1841, t. VI, p. 106-108. 
N.&C. 

Voltava à discussão as emendas ao projeto de reforma dos Códigos. 
Em nova e longa intervenção, expHca que não é por fazer oposição ao 
Governo que impugna o projeto (Anais, VI, 110-113). 
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41/41 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discute-se uma lei provincial que já foi revogada. Desta forma, per-
de-se tempo para discutir assuntos muito mais importantes como a lei do 
orçamento: 

"Mas, enfim, vamos preenchendo as formal,idades de nos 
reunirmos, para fazer atas, etc., gastando tempo com coisas intei-
ramente desnecessárias, pois que nada mais desnecessário pode 
haver do que revogar uma lei que não existe; é assim que vamos 
bem consumindo o tempo!" 

6 de outubro de 1841, t. VI, p. 141. 

N.&C. 

Voltava à discussão a revogação de leis provinciais da Paraíba, que 
infrigiam os dispositivos do Ato Adicional. 

41/42 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Pede adiamento da discussão em pauta, para que o Senado possa 
votar a lei do orçamento. Mostra vários problemas graves cuja solução 
está pendente dessa votação: 

"Províncias há que são consideradas no orçamento com su-
primentos que julgo desnecessários, e até exagerados. Tenho ma-
nifestado por mais de uma vez que não quisera que se fizessem 
consignações às províncias senão quando calamidades públicas 
o exigissem; mas não se tem verificado isto: têm passado os 
suprimentos, e com quotas avultadas, fundadas ·só, ou nos votos 
ou na eloqüência dos membros do Corpo Legislativo, represen-
tantes dessas províncias." 

Multiplicam-se as nomeações de párocos e de juízes de direito, criam-
se novas comarcas: 

"Se estes objetos não forem considerados e não se aplicar o 
remédio, é evidente que todos os anos a despesa geral se há de 
ir aumentando consideravelmente; c se já presentemente a nossa 
dívida é extraordinária com esses incrementos, quanto mais o 
há de ser se as coisas continuarem como até agora." 
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Refere-se ao estado pouco lisonjeiro das finanças do país e continua 
insistindo na necessidade de votar a lei do orçamento. Envia assim reque-
rimento, adiando a discussão. 

7 de outubro de 1841, t. VI, p. 145-150. 

N.&C. 

A discussão cujo adiamento o Pe. Ferreira de Melo requer era a do 
projeto reformando os códigos. É surpreendente a insistência obstrucio· 
nista do Pe. Ferreira de Melo, que volta a tornar a palavra para defender 
seu requerimento (Anais, VI, 153-156). Voltará a repetir suas razões na 
sessão seguinte (Anais, VI, 187-189), e aduzirá novas, pouco depois 
(Anais, VI, 200-201). O adiamento é rejeitado, ap6s longa discussão 
(Anais, VI, 231). 

41/43 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Explica sua ausência no final da sessão. Não se ausentara para não 
dar quorum à votação mas porc1u~ a palavra lhe fora negada pelo presi-
dente, alegando que já era a hora. 

Aproveita para insistir em qui= se complete o número constitucional 
de senadores. Só assim se evitará~> inconvenientes como o ocorrido: 

.. "Aproveitarei a .ocasião para rogar aos Srs.. ministros o curn-
prhnento de um dever seu, em nomear dois senadores, cujas va-
gas existem, uma pela Província do Parú e outra do Ceará. Eu 
não acredito nos que dizem que essas vagas não estão preenchi-
das porque o Ex.mo arcebispo da Bahia tem incorrido no desagrado 
ministerial." [ ... ] 

"O Sr. arcebispo, sendo digno presidente da Câmara dos 
Deputados, conscrvou-~e .;i.li com tal imparcialidade que teve a 
fortuna de merecer elogio-s da própria oposição; mas isto não é 
bastante p::ira que se tenha suspensa a escolha do Sr. arcebispo." 

Queixa-se de ter ouvido palavras desairosas a seu respeito proferidas 
{leio rnarqUt\s de Abrantes: 

"Quando sucedesse, por desgraça do Brasil, que um ministro 
descesse ela sua alta dignidade e se rebaixasse em fazer insultos, 
cu creio que esse ministro não se:·ia digno de um tal posto; e iri-
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sultando um homem de honra, podia sofrPr uma rt'pn·sália: ma' 
havia lamentar que o Brasil tivesse um tal min:stro." 

8 de outubro de 1841, t. VI, p. 173-177. 

N.&C. 

Na sessão anterior, alguns senadores se tinham rctin:do da sala, pouco 
antes do fim da se5süo. O Pe. Ferreira de Melo constava na ata entre os 
fjUC se ausentaram. O visconde, depois man1ues de Abrantes, Miguel du 
Pin e Almeida, era senador e ministro da Fazenda. 

O arcebispo D. Romua!do de Seixas figurava na lista tríplice de se-
nador pelo Pará, juntamente com José Clemente Pereira e Antônio Carlos 
de Andrada. O escolhido foi José Clemente Pereira. 

Tendo caído o primeiro requerirncnl o cll' adiamento da discussão do 
projeto de reforma elos códigos, o Pe. Ferreira de Melo obtém a palavra 
pela ordem, para insistir que rcgimentalmente tem direito a apresentar 
outro requerimento no mesmo sentido. Estabelece-se longo debate (Anais, 
VI, 238-247). O requerimento não <' aceito pelo presidente (A1wis, VI, 
247). 

Na sessüo de 16 de outubro. vem:e-sc que o projeto de reforma dos 
Códigos não envolvia infração it Constituü,;ão. Sua redação ó aprovada en-
fim e o projeto é remetido à Cilmara drn; Deputa<los. O Pe. Ferreira ele 
:\1elo, com -0s senadores Cavalcanti ele Alhm1uerquc, Verguciro, Paula Sou-
sa e Costa Ferreira assinam <leclar.ição <lc voto venddo a favor do parccC'r 
ela Comissão ele Redação que julgara o projeto irn:onstitudonal (Anais, 
VI, 338). 

A F1 cadeira de senador pelo Par{1 vagara pela morte do harão de 
ltapoã (José Joaquim Nahuco tlc· Arat!jo) a 29 de ahril de• 1840. Fl'itas as 
eleições para a lista tríplic.: foram c·lcilos D. Hmmrnldo ck Seixas, almira11t<· 
Tristão P:o elos Santos, entüo presidente da província, <' Antônio Carlos de 
Andrada. Mas o almirante folecrn clurantt' a apuração. Foi então seu nome 
preenchido pelo seguinte na votação. Era voz geral cpw D. Homualclo seria 
o escolhido e o próprio ministro manifestou se ncssl' sentido ao arcebispo, 
diz ele em suas memórías ( 1ª). Em vez <lisso, pori~m. foi dcclaracl:t 1111!:1 a 
eleição senatorial do Pará. Procedida nova eleição entrou na 11ova lista 
José Clemente Pereira, ministro da Guerra, que foi o eseolhi<lo a 31 <le 

(13) V. Memórias do Marqués de Santa Cruz. Arcebbpo da Bahia. Rio de 
Janeiro, 1861, p. 132. 



dezembro de 1842 somC'nte, apesar de nela continuar a figurar D. Ro-
mualdo. 

41/44 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

[ ... ] "Na nossa forma de Governo, quando se delibera sobre 
11111 objeto qualquer, não pode deixar de haver maioria e minoria: 
não pode haver unanimidade na maneira de encerrarem-se as 
coisas: cada qual emite a sua opinião, é isto uma necessidade; 
mas parece, pelo que vou vendo em estigmatizar-se as opiniões 
dissidentes, ser preciso que haja uma unanimidade em todas as 
coisas. 

É necessário ouvirem-se as opiniões da minoria e serem res-
peitadas; quando não forem justas, sejam combatidas com razões 
e argumentos, mas não desta maneira, dizendo-se que é para 
punir a minoria. Por esta maneira, quando certo número de 
membros da minoria se lembrasse de uma medida conveniente, 
deveria ser desprezada e não se tomar cm consideração: estas 
prevenções não devem pre'valecer na nossa forma de Governo." 

13 de outubro de 1841, t. VI, p. 304-306. 

N. & C. 

O senador Paula Sousa fizera requerimento para que a nota do go-
verno inglês sobre o caso Guilherme Young fosse lida no Senado. A nota 
continha "proposições que (na Cârpara dos Deputados) se combateram 
por se julgarem menos respeitosas para com o Governo do Brasil." O 
requerimento não teve apoio da m~ioria do Senado. É neste contexto do 
debate que se insere a intervenção qo Pe. Ferreira de Melo sobre o direito 
da oposição política. Logo após, o P~. Alencar entra no debate, levantando 
a suspeita de haver algo de misteriO!iO no negócio e sugerindo que o assun-
to fosse remetido à Comissão de D~plomacia (Anais, VI, 309-310). O Pe. 
Ferreira de Melo discorda do projeto. O requerimento deve ser aprovado 
logo: 

"Eu não admito fraqueza do Governo elo Brasil, comparativamente 
com a força do governo inglês. Desqe o momento em que o Brasil tomar a 
atitude que lhe compete, havemos de ser fortes; atitude que havemos de 
tomar, porque, quando se trata de defender a nossa independência, a 
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nossa honra, a nossa nacionalidade e as prerrogativas da Coroa, creio <]11C 

todas as nossas oposições sobre questões internas desaparecerão e todos 
nos reuniremos para salvar a nação (apoiados). Se tudo isto é assim, tor-
na-se necessário que venha essa nota, cumpre que a examinemos, e que 
perscrutemos as frases em que ela é concebida; essa peça oficial é um 
elemento que deve ser considerado na decisão do pagamento de Guilherme 
Young." (Anais, VI, 312-315). 

Os requerimentos de Paula Sousa e do Pe. Alencar não são aprovados 
(Anais, VI, 317). 

A primeira pedra do monumento do Ipiranga (como consta dos do-
cumentos da época), foi colocada a 7 de setembro de 1825. Tratava-se de 
um pequeno e mesquinho monumento com simples terraço. De 18.'36 a 
1841 consignou o Parlamento a quantia de 4:000$ e de 1838 a 1839 a 
Assembléia paulista também votou cotas para esse fim. 

Só em 1884 iniciaram-se os trabalhos da construção de um palácio 
monumental onde está hoje localizado o Museu paulista. Deve-se o aspecto 
monumental do edifício ao arquiteto Tomás Gaudêncio Bezzi. Destinava-
se a um estabelecimento científico, como de fato ocorreu ( 14 ). 

41/45 JOSÉ BENTO LEITE FEHHEIRA DE MELO 

Faz várias propostas a serem contempladas com verbas pelo orça-
mento: 

"Considero ser das primeiras necessidades do Brasil o esta-
belecimento de boas estradas e canais, mas que, para as obter, é 
necessário largar a velha rotina. Não quero que se contemple no 
orçamento a estrada de Ouro Preto para o Espírito Santo, não 
só porque nada se ganha na distância, como Porque, sendo sua 
maior extensão em matos virgens, não há moradores, e, por con-
seqüência, se tornam muito difíceis, senão impossíveis os conser-
tos de que possa carecer." 

"Julgo mesmo que seria necessário dar-lhe direção para Ita-
pemirim, em lugar de ser para o Espírito Santo, porque ficaria 
mais próxima de porto de mar, e serviria para o comércio de 
Minas, com a cidade de Campos. 

(14) V. AFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY: "Transformações do cenário 
de sete de setembro'', Anais do Museu Paulista, t. III, São Paulo, 1927, p. 323. 
V. ainda conselheiro JOAQUIM DA COSTA RAMALHO: "Relatório do ))1"~8!d')nte 
da Comissão do Monumento do Ipiranga", 7 de setembro de 1886 ·- Anais do 
Museu Paulista, t. XX, 1966, p. 353. 
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Estimaria ver o Ipiranga um grande monumento à nossa In-
dependência, mas julgo que o meio é orçar a obra e habilitar o 
Governo para a fazer." 

Votará pelos 6 contos para exploração das minas de carvão-de-pedra, 
pon1ue poderá ainda haver algum preparatório a fazer para a ultimação 
deste negóc:o, que encara como de muita prosperidade para o Brasil, ;\ 
vista do progresso que começa a ter entre nós a navegação por vapoc e 
máquin.:is movidas por ele. 

18 de outubro de 1841, t. VI, p. 350-351. 

N. & C. 

Entrava em discussão o orçamento do Império. O Pe. Ferreira de 
Melo se opunha às reduções de verba que afetavam os projetos conside-
rados importantes. 

As jazidas de carvão de Tubarão, em Santa Catarina, eram conhecidas 
desde 1832. Mas não despertaram interesse porque a exportação seria 
dispendiosa pela distância do porto de embarque. As experiências de um 
técnico enviado à Europa, em 1842, o Dr. Pragot, não foram muito ani-
madoras. Esta deficiência sempre weocupou os interessados no desenvol-
vimento do país ( 15 ). 

Mas os ufanistas não perdiam as esperanças. Em 1845, Holanda Ca-
valcanti, depois visconde de Albuq~wrque, declara na Câmara que "temos 
ricas minas de carvão, mas pelo abandono da indústria nacional, não po-
demos competir na sua exploração com o que vem do estrangeiro" (Anafa', 
L 447). 

QUINTA LEGISLATURA 

(184f3-1844) 

O Senado do Império não teve sessões ordinárias no ano de 1842, em 
conseqüência, principalmente, da revolução mineira desse ano, quando 
muitos padres senadores nela estiveram envolvidos. 

Pela primeira vez o jovem Í!11perador exercia as suas prerrogativas 
constitucionais, dissolvendo a Câmara dos Deputados. 

(15) V. HEITOR FERREIRA LIIY..CA: História politico-econômica e industrial 
do Brasil, 2~ edição. São Paulo, CEN, ~967 - Brasiliana, p. 211. 
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O Senado teve três sessões preparatórias, a 26, 28 e 31 de dezembro. 
A 4 de janeiro de 1843 ocorreu a primeira sessão ordinária, tendo inicio 
a Quinta Legislatura. 

SESSÃO DE 1843 

43/l DIOGO ANTõNIO FEIJó 

··o Sr. Fei;ó: - Peço a palavra (sensação).  
O Sr. Presidente: - Tem a palavra.  
O Sr. Feijó: - A dificuldade, Sr. presidente, que tenho de  

conservar.me em pé faz.me pedir para falar sentado. 
O Sr. Presidente: - O nobre senador pode falar sentado. 
O Sr. Feif6 (sentoodo-se): - Sr. presidente, é visivel o mi-

serável estado a que a Providt'ncia me tem conduzido! Há mais 
de dois anos sofro uma paralisia que quase me tem de todo pri-
vado do uso dos membros do lado esquerdo; mas o que me {~ 

ainda mais sensivel é a dificuldade que tenho de praticar o dom 
da palavra, de exprimir-me com facilidade; todavia, como julgo 
do meu dever dizer alguma coisa na presente oc:isião, esforçar-
mc-ei para faze-lo o melhor que me permitirem minhas forças. 

Sr. presidente, a Constituição manda no art. 173 que a 
Assembléia Geral, no princípio de suas sessões, examine se a 
Constituição tem sido ou não observada para providenciar como 
for justo. Ora, como a voz pública tem apregoado e eu estou con-
vencido que a Constituição tem sido violada, parece ([Ue ne-
nhuma ocasião é mais oportuna do que esta para que o Senado 
haja de ordenar que uma Comissão sua examine se a Consti-
tuição e as leis têm sido guardadas, máxime tratando-se da res-
posta à Fala do Trono. Persuado-me que o Senado deve expor 
ao trono os seus sentimentos e os da nação, e julgando para isso 
muito necessário examinar-se se esses atos 11ue o público de-
nuncia como contrários ;\ Constituição realmente o são, para q1w 
na resposta à Fala do Trono possamos falar a linguagem da ver-
dade, vou mandar à mesa um requerimento a este respeito. 

"Requeiro que, em observância do artigo 173 da Constitui-
ção, a Comissão respectiva, examinando os atos do Governo que 
t<'.m chegado ao seu conhecimento, informe ao Senado se ela 
tem sido observada, principalmente se o Governo tem ou não 
violado a Constituição." 
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"l'.' Quau<lo dissolveu a Cúmara dos Deputados, pelos mo-
tivos expostos pelo mesmo. 

29 Se as instruções dadas pelo Governo para as novas elei-
ções são ou não contrárias ao artigo 79 da mesma Constituição. 

39 Se os deputados eleitos em virtude das mesmas instru-
ções são ou não verdadeiros deputados nacionais. 

4'·' Se o decreto, pelo qual delegou o Governo o poder de 
suspender as garantias a algumas províncias, é ou não anticons-
titucional. 

59 Se a suspensão de garantias feita pelo Governo e seus 
agentes é ou não contra a Constituição. 

69 Se as deportações, degredos e o mais que se praticou em 
virtude dessa chamada suspensão de garantias são ou não contrá-
rios à Constituição. 

79 Se a conservação dos deportados fora dos seus domicílios, 
além do tempo da suspensão, foi ou é contrária à Constituição. 

89 Se a deportação dos senadores é ou não anticonstitucio-
nal, não obstante a chamada suspensão de garantias. 

Finalmente que a Comissão indique agora os meios de pro-
videnciar agora e para o futuro contra semelhantes violações da 
Constituição." 

12 de janeiro de 1843, t. I, p. 39-40. 
N. & C. 

Feij6 pedira a palavra logo no início do expediente. Feito o seu re-
querimento, o presidente declara que o mesmo ficava para entrar na ordem 
dos trabalhos. 

O requerimento do Pe. Feijó provoca longa discussão. Na sessão de 
19 de janeiro, Feijó volta a t.omar a palavra estranhando tanta discussão 
sobre um requerimento tão conforrpe com a Constituição: 

"A Comissão dará o seu parecer, e a nação ficará conhecendo se temos 
ou não Constituição e se o Senado serve para alguma coisa, porque, se o 
Sl:'nado não pode dar providências para que a Constituição não seja vio-
lada, então de que serve o Senado? De nada: é um fantasma." 

O requerimento de Feijó é posto a votos e rejeitado (Anais, I, 201). 
A Câmara que se reuniu em 3 de maio de 1842 foi dissolvida antes 

de instalada, sob o fundamento de que as eleições feitas em 1840, pelo 
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Ministério ela Maioridade, haviam sido irregulares. Pelo que se sabe pela 
imprensa e depoimentos foram merecedores do nome de "elrições a ca-
cete", sendo o principal acusado Antônio Carlos. 

Era a primeira vez que o imperador exercia as prerrogativas que lhe 
cabiam pela Constituição [artigo 98, n<.> V, dissolvendo a Câmara dos 
Deputados "nos casos em que exigia a salvação do Estado"]. Os liberais de 
São Paulo e Minas não se conformaram. A revolução paulista precedeu à 
mineira. Caxias, vencedor em São Paulo, defrontou-se em Sorocaba com 
Feijó, seu antigo chefe que não pudera fugir pelo seu estado de saúde. 

Feijó, que se encontrava doente como regente, piorou extraordinaria-
mente de 1837 a 1842. Ao ser preso por Caxias, em Sorocaba, em 1842, co-
mo participante da revolução paulista contra o movimento centralista e 
conservador do Gabinete, teve com o general o famoso diálogo: 

- "Que ordens traz V. Ex\! em relação aos vencidos?" 
Responde Caxias: - "As mesmas que xecehia quando tinha a honra 

de servir sob V. Ex\!". 
Feijó compreendeu que não teria complacência. Foi transportado para 

o Rio, para ser julgado pelo Senado, como era de lei. 1t falso que fosse 
maltratado. Caxias fez-lhe o máximo de concessões dentro da lei, pondo-lhe 
um oficial à sua disposição e mantendo com ele relações pessoais ( 16 ). 

A paralisia progredira a ponto de impedir-lhe às vezes a simples 
exposição oral. O Governo determinou que ele aguardasse o inquérito 
em Vitória; aí celebrava muitas vezes o senador na hermida do Pilar. 
A Comissão de senadores incumbida do inquérito é que foi inclemente, 
especialmente Honório Carneiro Leão, depois marquês elo Paraná. Conta-
se que sofrendo o efeito de sinapismos violentos que lhe aplicavam os 
médicos, quando já em São Paulo, costumava gritar: - "Tirem-me esses 
Honórios". 

Habilmente, em vez ele se c.:oloc.:ar na posição de réu, Feijó procura 
acusar o Governo de ilegal e, negando a licitude da dissolução da Câmara, 
inquina ele irregular toda a eleição que se seguiu. Daí a rejeição elo reque-
rimento que inverteria as posições das partes. Fora da lei estaria o 
Parlamento e não os que se rebelaram contra as mediclas do Governo. 

Feijó aguardou angustiadamente a decisão de seu caso. Afinal conse-
guiu licença para ser transportado para São Paulo e morrer em sua terra. 
Faleceu a 10 de novembro de 1843. Jaz na cripta da Sé entre os hispos. 

(16) V. VILHENA DE MORAIS: Caxias em São Paulo, Rio, Calvino F'I, 1937. 
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Talvez por ter sido chefr de Estado. talvez por ter chegado a ser designado 
bispo de Mariana. 

43/2 JOSJ;:: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Nesse célebre processo organizado na subdelegacia da Vila 
de Pouso Alegre, 11uc com tão pouca cerimônia foi remetido a 
esta Augusta Càmara, unicamente com um sobrescrito e sem 
um ofício, declara aquele empregado de polícia que o Senado 
deve proceder contra o senador acusado ainda que não compa-
reça a parte por ser crime público!" 

28 de fevereiro de 1843, t. l, p. 310. 

N.&C. 

O primeiro-secretário do Senado acabara de apresentar o translado 
do processo a que se procedeu na Vila de Pouso Alegre, a requerimento 
do tenente-coronel Antônio José qa Silva Leite contra o Sr. senador 
José Bento Leite Ferreira de Melo e Cônego João Dias de Quadros 
Aranha. 

A posição do Pe. josó Bento Leite Ferreira de Melo na revolução 
mineira de 1842 foi secundária. 4li o grande líder foi Teófilo Ottoni, 
mas o senador José Bento não foi estranho ao movimento. Sua casa foi 
o centro da conspiração. Por isso foi acusado, por vias transversas, atra-
vés de um processo cheio de irregularidades, e disso tirou ele proveito. 
Esta sessão, de 1843, foi a última a que compareceu. Em 8 de fevereiro 
de 1844, em Pouso Alegre, foi assassinado, ao que parece por questões de 
terras e não políticas. 

43/3 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Argüido de um crime grave, não pôde abrir mão do direito indis-
pensável de zelar pela sua honra: 

"Este processo, Sr. p+esidente, logo à primeira vista se vê 
que ele não teve por fim o amor da justiça e o bem da causa 
pública, nem o zelo da moral pública; ele foi acintosamente 
organizado para, por meio dele, vilipendiarem-me, insultarem-me 
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e fazerem-me passar na opinião pública como um homem capaz 
de cometer crimes da natureza deste de riu~ se trata." 

Faz o relato dos fatos ocorridos, yuando fora vítima <le "halclões e 
vitupérios" por parte do chefe de polícia e do juiz, o c1ual: 

"Atropelando todas as formas de direito e o decoro, deter-
minou ao escrivão que remetesse ao Senado a parte do processo 
que me era relativa e teve a sem-cerimônia de detcrminar ao 
Senado c1ue me acusasse, como era seu dever, embora não com-
parecesse a parte queixosa, e nestes termos veio o processo ao 
Senado!" 

Critica o parecer das Comissões, que rejeitam o processo apenas por 
irregularidades formais e não fundadas na certeza de que ele, o senador 
acusado, era incapaz do crime c1ue lhe é imputado, e conclui: 

"Pedindo às ilustres Comissões (não me atrevo a mandar 
emenda alguma à mesa) tJUC reflitam nas considerações c1ue eu 
tenho apresentado para que a Casa obre com justiça. Se em 
vista do processo eu sou criminoso então devo sofrer pena por 
honra do Senado; mas se estou i11occnte, se isto é uma calúnia 
que se me irroga, sendo a calúnia um crime bastante atroz feito 
a c1ualquer cidadão, muito mais o é quando feita a um senador; 
e neste caso cumpre !JlW o Senado declare c1ue não simpatiza 
com semelhante administração ele justiça.'' 

í tlc fcvc·reiro ele 1843, t. II, p. 18-18. 
N.&.C. 

O Pe. Ferreira de Melo, juntament1· com o Pe. Quadros Aranha, 
deputado, tinham sido chamados a juízo, no clía 9 de janeiro ele 1842, 
na comarca do Sapucaí, em Pouso Alegre. O parecer da.~ Comissiíf·s de 
Constituição e Legislação historia as ocorri'·ncias: "Um processo sobre 
abuso de liberdade de imprensa foi intc11tado '' por ele pronundado o 
editor ou impressor do peri6dico denominado O Univer.Yal publicado na-
quela província; e como depois aprcs1·111itssf' aq11elc irnpresmr o a11tf,~raf11 
assinado por Agostinho Veloso da Silva, passou a recair sobre este a 
pronúncia de responsabilidade. No cmta11to fal1·c1·11 o resprmsável <; entãr1 
intentou o r1ueixoso a açüo-crirn<' cfo firma falsa crmlra o Cônr:gr, Joãr, 
Dias de Quadros Aranha e: o senador acima 111enc:io11ado, r1ue haviam 
reconhecido a firma do s11pradilo fal"c·ido, rr·s11ltawlo rlaí W7 prrm11rJ('íarlr, 
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o mencionado cônego, e n'ITJl'ler-sc o processo a esta augusta Câmara 
por simples despacho do juiz e sem pronúncia contra o senador". À base 
desses fatos, o parecer concluía: 

"l9 Que o processo em questão seja desatendido. 
29 Que nenhum processo relativo a qualquer senador seja recebido 

pelo Senado, senão por intermédio do ministro da Justiça, como pronún-
cia, e conta do juiz competente. 

39 Que nesta conformidade se oficie ao dito ministro para expedir 
as circulares convenientes". 

O parecer era assinado pelos senadores Francisco de Paula Almeida 
e Albuquerque, Bernardo Pereira de Vasconcelos, visconde de Olinda, 
Lopes Gama e visconde de São Leopoldo. O parecer das Comissões se 
louvava no artigo 28 da Constituição que dizia: "Se algum deputado ou 
senador for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimen-
to, dará conta à sua respectiva Câmara, a qual decidirá se o processo deve 
continuar e o membro ser ou não suspenso do exercício de suas funções." 

Na sessão de 8 de fevereiro o deputado Holanda Cavalcanti, que 
defendia com veemência a Ferreira de Melo, apresentara requerimento 
para "que torne o parecer à Comissão, a fim de propor a maneira por 
que o Senado deve proceder em caso de pronúncia ou queixa contra 
qualquer membro da Casa" (Anafs, II, 71). 

O requerimento provoca intensos debates e acaba sendo rejeitado na 
sessão de 11 de fevereiro (Anais, II, 190). O parecer das Comissões é 
aprovado em primeira discussão, depois de longos debates, na sessão 
de 14 de fevereiro (A1wis, II, 254). Na sessão de 2 de março, é afinal 
aprovado, rejeitadas todas as Pmendas (Anais, III, 53). 

43/4 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Eu me retirei hoje do salão, como tenho feito constante-
mente (apoiado), quando se tem votado sobre este objeto; não 
foi agora por contar o número de votos e para não haver Casa. 
Se V. Ex~ tivesse tempe> para atender a todas as coisas que 
se passam, teria observapo que sempre que se trata de votar 
este objeto, tenho julgadp do meu melindre e da minha digni-
dade retirar-me (apoiado). Isto não é caso novo. 

O art. 104 do regimento, citado há pouco por V. Ex~, diz 
no fim que nos assuntos em que tiver interesse individual, o 
senador não poderá diseutir nem votar; e ninguém dirá que 
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neste processo em cp1e en e outros colc:gas 11w11s 11os adiamos 
pronunciados, não tínhamos interesse individual. Seja o que 
for, quer possamos votar quer não, o que quero que fique 
bem consignado é que hoje não me retirei da sala para que 
deixasse de havpr votação, porque este meu comportamento 
é a continuação do que tenho tido até o presente; e continua-
rei a obrar assim apesar de ter exemplo em contrário. Talvez 
alguém mais se devesse retirar da sala; mas enfim cu cumpro 
com aquilo que julgo do meu dever e os mais que cumpram 
com o seu." 

29 de abril de 1843, t. IV, p. 452. 

N.&C. 

Entrava "em terceira discussão a rnsolução do Senado que declara 
o art. 170 do Código do Processo aplicável ao julgamento dos crimes dos 
membros de ambas as Câmaras". A questão começara na sessão de 3 
de fevereiro, quando fora lido o parC'cer das Comissões de Constituição 
e Legislação "às quais foram presentes os processos cm que se acham 
pronunciados os Srs. Diogo Antônio Feíjó, Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro, José Martiniano de Alencar e José Bento Leite Ferreira de 
Melo; os dois primeiros pelo crime de rebelião, e os dois segundos pdo 
de conspiração, vêm submeter ao Sc11ado IJ resultado do seu primcím 
acordo". Depois de nma apresentação dr: motivos, o pareccr crmcluía: 

"lí! Que se dê aos acusados vista cios seus respeetivos process<~; 

para alegarem dos seus direitos o que entenderem". 
"29 Que, com as respostas c,u razcjes ofereeidas, Sf: imprimam rr; 

processos, que ainda não correm puhlicad1,s". 
"39 Que na exclusão dessas medidas s1: observe a deliberação torm.ida 

pelo Senado em julho de 1829". 
"4'' Enfim, que~ no conhPcirnerrto d1:st1:s e cfo quaísqm:r mitroo 

processm de crimes individuais, de que eonhece '' Seriado, se síga a 
da responsabilidade dos ministros P consellwírns de Estado naquilo que 
for aplicável". O debate se prolongara, N1m apresentação de emenda<: 
e acaloradas díscussiies. i'\a sessão d1: k ele março, o entãr> vísermrfo <fo 
Olinda apresentara rc:qucrimento: "() art. 170 rir> Clxlígo rfo Prr)(~f:q~r> 

i· aplicável ao julgamento dos m<:mhros <11~ ambas <;s Ciimara<;, nr:.s ca.~m 
que n;t1, ;;;to de respcmsal1ilícla<l1·" ( Arlllí~, III, IISI ). O u:<p1erímentr1 i: 
aprovado e entra cm lrmga dhc:11ss[io. :\r1 s1:<;são rfr: 29 rle abril, a 'IllF;stãr, 



chegava à terceira discussito. Hetirar,tm-sc da sala o senador Vergueiro 
e o Pe. Ferreira de Melo e com isto não há quorum para a votação. 

43/5 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

"Augustos e digníssimos Srs. representantes da nação. Tão 
infundada me pareceu a pronúncia em que fui envolvido no 
processo ex officio da polícia, intentado no juízo municipal da 
segunda vara da Corte, que eu estive sempre na resolução de 
nada alegar em minha defesa, e deixar só ao esclarecido juízo 
do Senado o aparecimento das provas em que se baseou essa 
pronúncia, certo de que o Senado, no exercício da atribuição 
exclusiva que lhe dá o § 19 do art. 47 da Constituição, jamais 
se deixará levar por quaisquer prevenções que as idéias políticas 
dos acusados possam sugerir, e sim unicamente pelo rigor do 
stricti fttris, e conforme a prova intrínseca emanada dos autos. 
Como porém o Senado tomou a resolução de me mandar positi-
vamente responder, antes mesmo de ser lido e examinado o 
processo, julgo do men rig:oroso dever obedecer a esta terminante 
ordem do Senado, e o farpi do modo que puder e me permitir a 
nenhuma prática que tepho de rever autos, para bem poder 
fazer ressaltar o valor das provas que deles se possam deduzir. 

Persuadido de que o Senado me manda responder para ao 
depois exercer uma atribuição mais judiciária do que política, 
qual a revogação ou sustentação dessa pronúncia contra mim 
dada, eu me circunscreverei dentro da prova dos autos e abstcr-
me-ei de quaisquer considerações políticas, que seriam óbvias e 
talvez explicassem hem o verdadeiro motivo da mesma pronúncia. 

Sobre uma considerac;ão porém, augustos e digníssimos Srs., 
representantes da nação, que se alguém pudera olhar como alheia 
da sua matéria mas (jlH' salta da simples intuição deste processo, 
não posso eu deixar <le ehamar vossa atenção, como a primeira 
coarctada que julguei dar em minha dPfPsn. Apesar do grande 
empenho que se depreende dos ofícios do desembargador chefe 
de polícia da Corte, apensos aos autos de nY 1 a 5, de achar 
conspiração e conspiradores no partido da oposição, ou, como ele 
se expressa, nos mais frenéticos da oposição, empenho que revela 
menos o justo magistrado, ocupado na descoberta da verdade, do 
que o partidista político, o frenético ministerialista todo cheio 
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da idéia de se aproveitar da ocasião para fazer descarregar <l 
ação da autoridade sobre seus adversários políticos, apesar do 
empenho que, no bom êxito deste processo, deveria pôr o juiz 
municipal escolhido ad hoc pelo mesmo chefe de polícia para o 
organizar, empenho que, ao depois, foi bem revelado ou explicado 
pela notável circunstância de ser o mesmo juiz nomeado juiz de 
Direito de Cabo Frio, logo depois de haver prestado o serviço 
de sua célebre pronúncia, apesar aillda de tantas e tão variadas 
diligências a que se procedeu, mandando-se coligir provas e 
documentos até de diversas províncias; apesar, digo, de tudo 
isto, nem um s6 documento, nem uma só testemunha na Corte se 
achou que contra mim depusesse!" 

Refuta as acusações contra ele levantadas, mostrando as contradições 
cm que caíam as testemunhas e sua falta de idoneidade para acusá-lo: 

"Ao lerem-se seus depoimentos, conhece-se evidentemente 
que elas se deixaram levar da idéia muito comum aos que se 
julgam criminosos, de í!ue fazendo amplas declarações e envol-
vendo nelas muitos indivíduos, especialmente daqueles que têm 
elevada representação na sociedade, atenuam ou tornam difícil 
de punição a culpa em que supõem haver caído. Com efeito, 
admira (a não serem coagidos por sevícias, como se poderia de-
duzir das pranchadas dadas em Cmsíno, ou angariados por pro-
messas, como também se poderia inferir das circunstâncias de 
haver sido solto Júlio, preso com as armas na mão, segundo sua 
própria confissão); admira. digo, r411e estes indivíduos, sem ne-
cessidade alguma, envolvessem ePntenares de pessoas, de quem 
a maior parte nem menção se foz nos seus interrogatórios, fazen-
do tantas, tão minuciosas e tão variadas declarações estranhas à 
sua defesa e mostrando-se ao mesmo tempo tão contraditórios 
em seus depoimentos!" 

Conclui: 
"Espero pois que em breve me livrareis do estado de coação 

em que tenho sido obrigado a conservar-me desde o dia 3 de 
janeiro do corrente ano e, restituindo ao lustre a minha honra, 
tão injustamente atacada, provereis também ao brilho ela vossa 
Casa, que não pode deixar ele sofrer enquanto for considerado 
suspeito de crime algum membro dela." 

8 de maio de lf:S43, t. V, p. 3.5-4.'3. 
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N.&C. 

Como deputado exaltado da oposição liberal, o senador Alencar foi 
acusado pelo Governo conservador de 1843 de crimes de conspiração. 
Alencar defende-se, alegando coação das testemunhas por parte da policia 
e facciosismo da autoridade judiciária que o pronunciou. Tratava-se real-
mente de uma atitude política. 

Na verdade ele fora um <los promotores da rebelião através de uma 
sociedade secular: a Associação dos Invisíveis. O próprio filho, o roman-
cista José de Alencar, disse: "A revolução de 1842 também saiu da nossa 
casa, embora o plano definitivo fosse adotado na casa do senador José 
Bento" (17 ). 

Alencar foi pronunciado pelo juiz Nascentes de Azambuja. Sua prin-
cipal defesa foi o atestado do médico Dr. César Persiani, que o declarou 
gravemente enfermo em fevereiro de 1842. 

DIOGO ANTôNIO FEIJó 

"Sr. presidente, tendo'-se agravado ainda mais a minha molés-
tia, não me foi possível até hoje apresentar a resposta que me foi 
mandada dar sobre o processo que contra mim se intentou; e 
ainda agora mesmo me foi preciso servir-me de redação alheia 
para apresentá-la. Portanto, remeti-a à mesa para dar-lhe o con-
veniente destino. 

Eu desejava, antes de morrer, cumprir ao menos uma pro-
messa que tinha feito na ocasião em que fui mandado sair da 
minha província; ainda o mundo não sabe da minha boca a his-
tória da minha prisão, deportação e degredo. 

Eu tive desejos ao princípio de a comunicar ao Senado; 
mas algumas razões obstaram a isso, principalmente porque o 
Senado parecia ter aprovado o procedimento bárbaro que houve 
comigo. 

Há tempos, requerendo eu que se nomeasse uma Comissão 
para examinar os atos do Governo e manifestando desejos de 
que o Senado considerasse o procedimento que o mesmo Governo 
teve contra mim, e por conseguinte contra o Senado e contra a 
Constituição, não o pude conseguir: portanto, julguei que era 

(17) V. LUIZ VIANA FILHO: A vida de José de Alencar, Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1979, p. 34. 
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melhor calar-me. Mas resta-me sempre esse pesar de nada dizer, 
por isso sempre direi duas palavras para referir o que sofri. 

Entretanto saiba-se que não sofri tudo quanto quis o Go-
verno que eu sofresse, pois que pela benignidade dos brasileiros 
não tive falta de coisa alguma; em toda parte tive sempre recursos, 
em toda a parte recebi os maiores benefícios e obséquios. 

Achava-me eu em São Paulo, já mandado sair para a Corte  
deportado, quando fui convidado para vir à Corte. Não aceitei  
o convite, e como me pareceu não dever submisso sofrer um ato  
ilegal e anticonstitucional, recalcitrei ou dei em contrário algumas  
razões; mas respondeu-se-me que o que a Constituição proibia  
era a prisão dos senadores, e não qualquer outro ato que o Go- 
verno julgasse conveniente praticar com os senadores. Temi  
pois algumas outras conseqüências; temi ser levado à cadeia para  
levar nas grades alguma correção de açoites, visto que isso não  
era prisão, e, por conseguinte, na opinião do Governo, podia pra- 
ticar-se; o que é pois que eu havia fazer, eu que com um sopro 
podia cair em terra?! [ ... ] Bem me lembrava dos meios de re-
sistência a ordens ilegais, mas que meios tinha cu para isso? 

Se eu pudesse daria por certo este exemplo ao Brasil de resis-
tir a ordens ilegais, sem o que será sempre nominal nossa liber-
dade e n6s escravos dos atrevidos. Nada porém podendo contra 
a violência, retirei-me. 

:e verdade que nessa ocasião eu estava bastante enfermo e 
desprovido de meios, pois tinha apenas 20$ réis na algibeira. 
Requeri que se me mandasse pagar o trimestre da minha pensão, 
que era um conto de réis, pois era preciso ter com que subsistir; 
mas respondeu-se-me - que não havia dinheiro, e que mesmo 
devia ficar isso como penhor para as indenizações a que eu es-
tivesse sujeito! - Saí, pois, como me achava; vim à Corte, não me 
deixaram desembarcar; demorei-me algumas horas e saí sem saber 
para onde! ll: verdade, como já disse, que recebi benefícios em 
toda a parte. Nas poucas horas que aqui estive foram a bordo 
diferentes pessoas oferecer-me dinheiro, e uma até me obrigou 
a receber alguns centos de mil-réis que levava. Mesmo nesse 
país onde estive degredado encontrei muitos homens benévolos 
que me ofertaram cllnheiro e tudo o mais. Por este lado, pois, 
nada sofri; mas muito da parte do Governo, que de tudo me 
privou, até do que era meu. 
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Portanto, senhores, sofri Ludo isto! Prisão, deportação e seis 
meses de degredo, quase quatro contos ele réis <le multa e de 
que estou privado até hoje! Mas o Governo não está satisfeito 
ainda; mandou por isso formar esse processo e não ficará satisfeito 
senão com o meu extermínio! Estou, pois, entregue ao Senado: 
faça ele de mim o que quiser; a viela em mim será pouca [ ... ] 
sofre-se tudo. 

Tenho dito em geral, como posso, o que era preciso que se 
soubesse; demais o público já o sabe, e fará a devida justiça a 
quem merecer." 

12 de maio de 1843, t. V, p. 82-83. 

DIOGO ANTÔNIO FEIJó 

Obedecendo a ordem do Senado, responde à pronúncia lavrada 
contra ele pelo chefe de Polícia de São Paulo. 

Denunciando a monstruosidaÇle e imoralidade do processo, submete-
se à injunção recebida, para demonstrar que: 

"Não houve rebelião em São Paulo, que eu portanto não po-
dia ser cabeça, e que finalmente não posso eu ser criminoso pela 
parte que nesse movimento tive." 

Procura demonstrar, em primeiro lugar, que não houve rebelião em 
São Paulo, partindo da definição do artigo 110 do Código Criminal: 

"Quando se tentou diretamente, e por fatos em São Paulo, 
destruir a Constituição ou algum de seus artigos, destronizar o 
imperador ou privá-lo, np todo ou em parte, de sua autoridade 
constitucional?" 

Esclarece o que aconteceu em São Paulo: 

"Houve um movimento revolucionário em alguns mumc1-
pios de São Paulo, nomeando-se um presidente interino e obri-
gando-se ele e todos, com juramento, a sustentar a Constituição 
e o imperador, suspendendo-se entretanto a execução de uma 
lei que se reputava inconstitucional, e exercendo esse presiden-
te atos desse emprego. - Destruiu-se acaso algum artigo da 
Constituição? Ficou acaso destronizado o imperador, ou priva-
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<lo, no todo ou em parle, <lc sua autoridade conslilueio11aL' l'elo 
contrário, para que ele a exercesse livremente, pois que era con-
~iderado coarcto, é que apareceu o movimento; para co11sc·g11ir 
esse fim é que foi escolhido um presidente interino, isto é, até 
c1uc outro fosse pelo imperador nomeado; nunca se desconhe-
ceu o império da Constitui(;ão e a autoridade do imperador; era 
para seu triunfo que se tentou o movimento." 

Se não houve rebelião, não pode ser acusado de ter sido cahcc;a de 
uma coisa que não teve lugar. 

Entretanto, mesmo admitindo a hipótese da rehelião, não pode wr 
acusado de ter sido seu cabeça. Baseia-se na distinção entre cabeça e 
autor: 

"Para ser-se cabeç·a é mister alguma qualidade mais do que 
aquelas que constituem o antor, de outro modo, no crime de 
rebelião, tudo seria cabeç-a, o simples soldado que empunhou as 
armas e praticou atos revoltosos, assim como o chefe capital 
dela; e assim absurda e inútil seria a distinção entre cabeças, 
que a lei s6 pune, e cúmplices a quem ela se não estende. Cahe-
ça é, pois, só quem, além de ser autor, é demais aquele donde 
proveio a idéia e plano, aquele que foi causa do movimento, e 
sem cuja ação ou não existiria o crime, ou mndaria dC' natnre?.a. 

Pode-se, pois, afoitamente afirmar c1ue pelo menos cabc>ça é 
o principal autor. E seria e11 o principal autor do movimento 
de São Paulo? Respondam quantos lerem o processo e sua n·s-
posta será - não." 

Admite que aprovou o movimento e a ele aderiu, mas insiste cm afir-
mar que por isso não pode ser acusado de ter sido nem cabec;·a elo movi-
mento, nem seu autor: 

"Tenho demonstrado que nem à vista dos documcntos, m·m 
à vista dos depoimentos, posso ser eu classificado cahe<;a n qne 
nem mesmo posso ser classificado autor, pois nada aparece que 
prove que eu fosse quem fez o movimento ou constrangesse e 
mandasse fazê-lo, estando, pelo contrário, provado que depoi~ de 
seu rompimento é que aderi a ele. Em rigor de direito, talvez 
nem cúmplice mesmo eu possa ser considerado. Mas, ainda c1uc 
pudesse, no crime que se me imputa não são puníveis os cúm-
plices. Que me resta, pois, mais a dizer? Resta expor todo o meu 
pensamento a respeito, apresentar-me com toda a fran<1ueza a 
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meus colegas, a todos os meus concidadãos tal qual sou; quero 
que eles penetrem no santuário de minha consciência, e então 
me julguem." 

Abre-se então num desabafo, mostrando a coerência de toda a sua 
vida, lutando sempre pela defesa da Constituição e contra os que queriam 
infringi-la: 

"Se o que eu fiz todos fizessem, se todos fossem fiéis aos 
juramentos prestados à Constituição do Estado, nunca haveria 
movimentos revolucionários, porque os que ousassem lançar so-
bre ela mãos sacrílegas se achariam sós, e cairiam cobertos de 
maldições e desprezo, quando não sofressem as penas da lei; 
eu penso que, se uma nação é tal que vê submissa à violação 
de suas instituições, é ela indigna de ser nação livre; é já escra-
va, e, se já nrw tem senhor, terá o primeiro que o queira ser: 
entendo portanto que não é só direito, mas sim dever de todos 
que prezam os foros e dignidade de cidadãos livres opor-se às 
infrações da Constituição de seu país, não só por todos os meios 
que lhe facultam a ConsÚtuição e as leis, como também, faltan-
do estes, por todos os outros que lhe restem" [ ... ] 

"Foram criminosos [ ... ] os que se opuseram a D. Manuel 
e restauraram a Constituição do Brasil? Os que se opuseram a 
D. Manuel e ·restauraram a Constituição por ele violada? Se 
acaso eu sou criminoso, sou como foi D. Pedro I, o imortal fun-
dador do Império e restaurador da liberdade portuguesa, e tan-
tos outros grandes homens; sou, por obrar em conformidade com 
nossa legislação, que sanciona a resistência às ilegalidades." 

E conclui: 

"A vista do exposto, parece-me evidente que eu não sou 
culpado; mas, se diverso é o juízo do Senado, se ele me é des-
favorável, consolo-me com a consciência de ter desempenhado 
um dever, e de que eu seria indigno da estima de meus conci-
dadãos, se outra tivesse sido a minha conduta: resigno-me satis-
feito a todas as conseqüências, quaisquer que sejam, descan-
sando na ação da Providência, e dela esperando com confiança, 
tarde ou cedo, o remédio aos males do meu país." 

15 de maio de 1843, t. V, p. 89-97. 
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N.&C. 
O depoimento do Pe. Feijó, datado de 12 de maio e lido na sessão de 

15 do mesmo mês, tem um vigor patético e a marca da energia que sem-
pre inspirou sua vida política. 

Pouco depois, o Pe. Feijó pediria licença para retirar-se para São 
Paulo, por motivo de saúde. Depois de um debate árduo, o Senado apro-
va o parecer favorável da Comissão. Assim, foi esta a última vez que o 
duro batalliador falou no Senado. Morreria pouco depois, a 10 de novem-
bro do mesmo ano. 

JOSf: BENTO LEITE FERREIHA DE MELO 

Julga seu dever de consciência prestar esclarecimentos sobre o pro-
jeto em discussão. 

Concorda com a necessidade de que se melhore a moral cm geral, 
mas não vê que se deva para isso começar com o trabalho da catequese 
dos índios: 

"Entendia, Sr. presidente, qnc quando todos lamentam o es-
tado em que nos achamos a este respeito, deveríamos principiar 
por acorrer às necessidades que nos tocam mais de perto; por 
exemplo, o estabelecimento de novos seminários, e a reforma 
dos atuais, era uma necessidade urgentíssima de que nos deve-
ríamos ocupar; porque por esse meio habilitaríamos eclesiásticos 
hábeis para ir pregar a moral evangélica, e chamar esses nossos 
irmãos indígenas ao grêmio da sociedade. 

Entretanto, quando reconhecemos que nos falta muito a fa-
zer a este respeito, abandonamos este objeto e vamos hatar de 
mandar vir frades estrangeiros barbadinhos para se irem ocupar 
da catequese dos índios!" 

O clero brasileiro já se ocupou com êxito da catequese dos índios. 
Cita o exemplo do Pe. Chagas, <1ue poderia ser imitado, pela renovação 
dos seminários. 

"Diz-se todos os dias que o nosso clero está desmoralizado, 
que (o que me parece assaz injusto) não há quem sirva nas 
igrejas, que elas estão abandonadas, que temos necessidade de 
seminários; porém, em lugar de nos ocuparmos destes objetos, 
autorizamos o Governo para mandar vir missionários italianos, 
que se deverão empregar na catequese dos índios." 
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Insinua a suspeila <le algum interesse político oculto no projeto e con-
clui pedindo que o mesmo fosse remetido à Comissão Eclesiástica. 

7 de junho de 1843, t. VI, 30-32. 

N.&C. 

Tratava-se de uma resolu~·ão vinda da Câmara dos Deputados que 
dizia: 

"Art. l 9 O Governo fica autorizado a fazer as despesas necessárias 
para mandar vir da Itália missionários capuchinhos, que distribuirá pelas 
províncias onde as missões puderem ser de maior proveito, tendo o seu 
centro nesta Corte. 

Art. 29 Fica igualmente autorizado para fazer correr seis loterias, 
segundo o plano das concedidas à Santa Casa de Misericórdia desta Corte, 
cujo produto será aplicado: 

§ 19 À aquisição ou edificação de prédios que sirvam de hospitais 
aos ditos missionários, quando não hajam edifícios públicos ou conventos, 
que possam ter essa aplicação. 

§ 29 Às despesas que possam ser necessárias nesses prédios ou igre-
jas e capelas respectivas. 

§ 39 A qualquer despesa extraordinária que seja indispensável fazer 
com as sobreditas missões." 

O profeta dá lugar a um grande debate, cujos principais protagonistas 
são Holanda Cavalcanti e Carneiro Leão, debate muito esclarecedor sobre 
as idéias relativas à catequese e civilização dos índios. 

A discussão é várias vezes adiada pela hora. 
Durante o seu Governo, D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo 

fez grandes reformas no Seminário de São José, introduzindo as cadeiras 
de francês e inglês, de história sagrada e profana, retórica e poética e 
instituições canônicas. Em 1845 apresentou um projeto de curso de ciên-
cias eclesiásticas (is). 

JOSÉ BENTO LEITE FEHREIRA DE MELO 

Apresentara emenda aditiva ao art. 29 da resolução, mandando con-
ceder outras tantas loterias à Santa Casa do Rio Grande do Sul (Anais, 

(18) V. Mons. MAURtLIO LIMA: o Seminário Arquidiocesano àe São José, Rio, 
Agir, 1946, p. 24. 
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VI, 45). É feito requerimento para que o projeto vá também à Comissão 
de Fazenda. Defende esse requerimento. Considera que se perde muito 
tempo discutindo assuntos de menor importância, quando havia outros de 
maior urgência, como a reforma <la lei eleitoral. Aproveita a oportunidade 
para uma longa digressão sobre as violências eleitorais e para justificar 
seu comportamento nas agitações de Minas e São Paulo. Voltando à reso-
lução, acha melhor aplicar os recursos, não para chamar os capuchinhos 
italianos, mas para ajudar os padres do Caraça, de cujas benemerências 
faz longo relato. 

10 de junho de 1843, t. VI, p. 126-135. 

N.&C. 

A resolução é aprovada na sessão de 12 de junho, rejeitadas todas as 
emendas (Anais, VI, 137). 

43/10 ANTôNIO DA CUNHA VASCONCELOS 

Justifica a resolução que apresentara, determinando que a Vila de 
Alhandra, situada em Pernambuco, fosse pertencer à Província da Paraíba: 

"A Assembléia provincial de Pernambuco, ou porque aque-
la freguesia concorre pouco para as rendas públicas, ou porque 
os povos dela servem na Guarda Nacional da Paraíba, são 
eleitores naquela província, etc., porque, tanto a Guarda Na-
cional como os eleitores são feitos por municípios, suprimiu 
por uma lei provincial o pagamento da côngrua e ordenado do 
pároco e mestre de plimeiras letras daquela freguesia. O pároco 
e o mestre requereram seus pagamentos ao governo da Paraíba, 
este respondeu que não podia definir-lhes, porquanto aquela 
freguesia era da Província de Pernambuco. 

O pároco, à vista deste indeferimento, dirigiu um requeri-
mento à Câmara dos Deputados, pedindo providência a respei-
to; a Câmara dos Deputados, querendo fazer-lhe justiça, cha-
mou à discussão esta resolução, c1uc já estava desde 1832 ou 
1833, e fê-la passar [ ... ]. 

O território é apenas de quatro léguas, e a freguesia tão pe-
quena que terá, quando muito, de 800 a 1. 000 fogos." 

4 de julho de 1843, t. VI, p . 239-240. 
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N. &C. 

O Pe. Antônio da Cunha Vasconcelos era senador pela Paraíba.  
Esta seria sua última intervenção no Senado. Seria outro sacerdote,  

o Pe. Tomás Pompeu de Sousa Brasil, que na sessão de 25 de maio de 
1868 anunciaria sua morte, ocorrida às 5 da manhã, e pediria a suspensão 
da sessão em homenagem ao senador, informando que seu enterro estava 
previsto para as 4 e meia da tarde no cemitério de São João Batista. 

43/11 JOSJ;: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Insiste no pedido de que o Senado se pronuncie sobre o requerimen-
to que apresentou, solicitando das Comissões de Constituição e de Legis-
lação o parecer sobre o processo em que se acha pronunciado. 

"Se sou criminoso por este processo, cumpre ao Senado 
aplicar-me a lei; mas se não sou criminoso, não sei por que todos 
os que comigo foram pronunciados se acham livres e eu, por ter 
a distinta honra de ser , membro desta Casa, me hei de achar 
suspeito de crime, posto que esse processo se ache já assaz der-
rotado na opinião pública! 

Peço a V. Ex<t que se digne convidar a ilustre Comissão a 
dar o seu parecer, no que me fará justiça." 

27 de julho de 1843, t. VI, p. 438-439. 

N.&C. 

Na sessão de 7 de agosto é aprovado, "em última discussão, o pare-
cer das Comissões de Constituição e Legislação, declarando que não deve 
continuar o processo em que foram pronunciados os Srs. senadores Fer-
reira de Melo e Alencar" (Anais, VII, 52) . 

43/12 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Critica o encaminhamento do processo no Senado: 

"Diz-se umas vezes que n6s estamos obrando corno um 
corpo político, outras vezes diz-se que estamos obrando como 
tribunal judiciário." 
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Acusa um senador de "andar espalhando chapas para ser incluído na 
Comissão", à qual deverá ser submetido o processo. Acontece que este 
senador era membro do Ministério que mandou instaurar o processo con-
tra os senadores Feijó e Vergueiro: 

"Mandando prender e deportar senadores, e como foram 
eles deportados, Sr. presidente? Desprezando-se as fórmulas da 
dignidade, e até da caridade cristã! Como foi conduzido o Sr. 
Feijó? Com a roupa do corpo unicamente, lançado em um 
vapor sem nenhum recurso durante a viagem, e até aqui neste 
porto! Depois, para se lhe aumentar a aflição, como sabiam que 
o Sr. Feijó sofria grandes incômodos andando embarcado, foi 
mandado baldear de noite para um outro barco de vela peque-
no e bastante ronceiro, que gastou parece que 14 dias de via-
gem para o Espírito Santo! E quando os seus amigos quiseram 
levar-lhe alguns socorros que melhorassem a sua posição, já não 
o encontraram; assim, pergunto eu, deveria o nobre senador ser 
membro dessa Comissão? [ ... ] 

Sr. presidente, na opinião geral o nobre senador é conheci-
do como parte neste negócio; é isto que geralmente se diz a 
respeito desse nobre senador; e se eu lhe supusesse um coração 
perverso, poder-se-ia dizer agora que deveria estar satisfeito, 
porque a vítima a esta hora está imolada; mas eu não quero 
supor isto do nobre senador; todavia suponho que há de passar 
com esta pecha à posteridade, porque tamhóm suponho que é 
este o juízo do país." 

Denuncia a malícia do requerimento que foi proposto à discussão do 
Senado, e, sem querer discutir o seu conteúdo, indaga sobre as razões que 
o inspiraram: 

"Será para fazer dos nossos colegas bigornas, e satisfazer 
miseráveis vinganças de alguns que queiram porventura ser 
martelos? Eu não suponho que estas sejam as vistas de nenhum 
dos membros da Casa, melhores intenções que lhes quero atri-
buir, porque, se assim fosse, então eu também diria, servindo-
me da epígrafe do antigo Farol Pauli,stano, que essa bigorna há 
de quebrar todos os martelos, por isso que assento que os no-
mes dos Srs. Feijó e Vergueiro, embora alguém possa <1uerer 
denegrir, jamais podem ser arrancados à história, na qual eles 
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scr;w proferidos com amor e respeito, como cídaelãos prestantes 
e virtuosos, que fizeram relevantes serviços ao Império; o 
Sr. Feijó, que mostrou um desinteresse até agora sem igual, que 
quanelo viu que os seus inimigos lhe negavam todos os meios 
para fazer a felicielade pública, entregou o poder voluntaria-
mente, não aos seus amigos, mas a um cidadão que gozava da 
opinião pública, e (1ue merecia as simpatias do lado contrário; 
isto sem dúvida é uma prova de justiça e de desinteresse que ao 
menos até hoje não tt•m sido imitada." [ ... ] 

Censura o comportamento dos que 

"sendo em outro tempo amigos do Sr. Feijó, a quem freqüen-
tavam, hoje tanto rancor mostram contra ele!" 

Depois de lembrar as benemerências de Feijó, vota pelo requerimen-
to elo senador Paula Sousa. Sua intenção era poupar ao Senado a indigni-
dade do gesto de processar homens tão ilustres. 

12 de agosto de 1843, t. VII, p. 194-199. 

N.&C. 

Entrava em discussão o parecer das Comissões reunidas de Legislação 
e Constituição sobre o processq dos Srs. senadores Feijó e Vergueiro. 

O senador Paula Sousa apresentara requerimento na sessão ante-
rior, pedindo a discussão em separado dos processos contra Vergueiro e 
contra Feijó. Bernardo Pereira de Vasconcelos apresentara outro requeri-
mento, confuso e cheio de ex~gências formais. O Pe. Ferreira de Melo 
apóia o parecer de Paula Sousa. Percebe-se que as notícias sobre o pre-
cário estado de saúde de Feijó motivavam o Pe. Ferreira de Melo na sua 
tática de adiamento do processo, tendo em vista que a morte pouparia 
Feijó da humilhaç·ão de ser jnlgaelo por seus pares. 

O senador acusado ele espalhar chapas era Clemente Pereira, que 
aliás repele com veemência a acusação do Pe. Ferreira <le Melo. Na ses-
são de 16 de agosto aprova-se o requerimento de Paula Sousa, pedindo 
que se adiasse a discussão elo requerimento de Vasconcelos, até que seu 
requerimento fosse discutido. A questão dá margem para longos debates, 
que contêm rico material histqrico sobre as turbulências do ano de 1842. 
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43/13 JOSJ.t BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Insiste na oportunidade do requerimento de tratar separadamente 
dos processos contra Vergueiro e Feijó: 

"Segundo as últimas informações, o Sr. Feijó estava em imi-
nente perigo de vida." 

As notícias sobre o estado de saúde de Feijó o tinham consternado 
tanto, que não lhe ocorrera 

"agradecer ao Senado a justiça que me tinha feito despre-
zando esse processo que contra mim se forjou nos antros da po-
lícia. Este propósito que tinha de cumprir esse dever não me 
ocorreu então, e por isso aprovarei agora a ocasião de preencher 
esse dever." 

Sabe que não há lei escrita para propor a exclusão de algum senador 
da Comissão que apresentará parecer sobre os processos. 

"Há uma lei que ninguém pode prescindir. A lei do decoro 
faz com que cada um, quando sabe que é suspeito em negócio, 
ou que pode ser geralmente como tal julgado, se abstenha de 
tomar parte ativa nele. Neste mesmo parecer sobre os processos 
de São Paulo, o Sr. visconde de Olinda declara-se não habilita-
do para entrar no julgamento do Sr. Feijó: e eu não sei que isto 
seja senão declarar-se suspeito. Ora, se há este motivo por causa 
de relações de amizade, creio que com mais razão se podem dar 
quando há amizade capital, se não provada, ao menos por um 
grande número acreditada. 

Eu disse, já no meu primeiro discurso, que desde 1834 o 
nobre autor destas emendas era reconhecido por muita gente 
como inimigo do Sr. Feijó. 

O Sr. Vasconcelos - Adversário político. 
O Sr. Ferreira M Melo - Parece-me que há mais alguma 

coisa do que adversário entre o nobre senador e o Sr. Feijó." 

16 de agosto de 1843, t. VII, p. 293-296. 
N.&C. 

O senador suspeito de inimizade era Bernardo Pereira de Vasconcelos. 
A discussão é adiada pela hora. 



43/14 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Opõe-se à resolução e dá suas razões. A resolução autoriza o Governo 
a nomear os presidentes das Relações. Basta que chegue ao Governo um 
Ministério sem discernimento, para que os efeitos da lei sejam desastrosos: 

"Tanto mais isto pode acontecer, que n6s temos observado 
a maneira por que se vão fazendo as nomeações dos novos de-
sembargadores. Nessas nomeações não se atende ao princípio de 
antigüidade, e mesmo não sei se se atende bem ao mérito. Mas 
o princípio de antigüidade que tem sido constantemente respei-
tado por todos os Governos regulares, esse está absolutamente 
proscrito entre n6s. Como se fazem hoje as nomeações dos de-
sembargadores, com muito pequenas exceções? Nomeiam-se 
aqueles que merecem as boas graças do Governo, e mesmo para 
se facilitarem estas nomeações, não se espera que haja vagas. 
Quando há empenho de nomear-se um desembargador, apresen-
tam-se desembargadores. A história de aposentadorias dos de-
sembargadores é bem lastimosa entre n6s; ela tem perturbado 
não s6 a administração da justiça, mas até custado grossas so-
mas ao Tesouro Nacional. Eu não sei se, quando n6s todos os 
dias falamos em apµros das nossas finanças, quando se receia 
uma bancarrota, quando falamos em um déficit espantoso, e 
sempre crescente, se é prudente estarmos a fazer aumentos de 
despesa com apose~tadorias de desembargadores e nomeações 
de outros novos, os quais a maior parte das vezes não vão de-
sempenhar esse emprego para que são nomeados." 

Insiste na inconveniência das aposentadorias de desembargadores, 
que permite impor ao Judiciário magistrados dóceis ao Governo, com evi-
dente perda de independência da justiça: 

"O Poder Judic~ário atualmente não é senão um poder que 
se pode dizer escravo, e se apal.'ecem ainda atos que fazem 
honra à magistratura brasileira são exceções dessas almas fortes 
que não tocam em partilha a muitos, pois poucos querem arros-
tar as perseguições que necessariamente lhes hão de vir quando 
não obedecem cegamente." 

17 de agosto de 1843, t. VII, p. 298-302. 
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N.&C. 

A nomeação dos presidentes das Relações era feita por escolha do 
Governo dentre uma lista dos três membros mais antigos, por proposta 
das mesmas Relações. A resolução entretanto foi aprovada (Anais, VII, 
302). 

43/15 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Lastima que a discussão tenha chegado a um clima tão passível. 
Acusa de suspeição os senadores que votaram pelo prosseguimento do 
processo contra Feijó: 

"Há [ ... ] essas suspeições e agora me limito a declarar que 
estou persuadido que os Srs. Vasconcelos, Clemente Pereira e 
visconde de São Leopoldo são suspeitos e suspeitíssimos para 
interporem em juízo imparcial a respeito do Sr. Feijó." 

Em longo discurso, mostra as razões de suas suspeitas, historiando as 
relações dos senadores com Feijó, quando regente. Conclui, votando p6lo 
adiamento da discussão. 

21 de agosto de 1843, t. VII, p. 412-425. 

N.&C. 

O processo contra o senador Vergueiro já fora sustado, mas conti-
nuava a discussão sobre o processo contra Feijó. O senador Lopes Gama 
pedira adiamento do processo, até que lhe fossem anexados novos 
documentos esclarecedores. A luta em torno do processo de Feijó tinha 
como protagonistas, de um lado, Pereira de Vasconcelos e Carneiro Leão 
contra Feijó, e de outro lado, em defesa de Feijó, o Pe. Ferreira de Melo 
e Holanda Cavalcanti. Supunha-se iminente a morte de Feijó. Na verdade, 
ele morreria alguns meses depois, a 10 de novembro. A discussão é adiada 
pela hora. Na sessão de 24 de agosto, o Pe. Ferreira de Melo apresenta e 
justifica um requerimento para que continue a discussão relativa ao pro-
cesso de Feijó (Anais, VII, 520). Fora feita proposta que a questão ficasse 
adiada, para votação do orçamento. O requerimento, porém, é rejeitado 
(Anais, VII, 526). A discussão portanto é desviada para as questões orça-
mentárias. Feijó morreria sem ter sido julgado pelo Senado. 
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FRANCISCO DE BRITO GUERRA 43/16 

Confessa seu acanhamento em tomar a palavra, pela sua sensação de 
ser um pigmeu lutando entre gigantes. Queixa-se do descaso com que são 
tratados os interesses das províncias pequenas, como é o caso da sua pro-
víncia, do Rio Grande do Norte, que aliás já "conta com 100.000 almas, 
quase toda a população livre". Lastima ter conseguido que se aumentasse 
o número de senadores de sua província: 

"Nós temos a máxima: naturalis est favor pro laborantibus. 
Ora, por isso que quem é só não pode fazer presumir de si coisa 
alguma é que eu não me atrevo a falar, não tendo quem me 
auxilie, quem me acompanhe nessa tarefa de advogar a causa 
da razão e da justiça, e quando o faço, por não prescindir desse 
dever, é sempre receoso, porque o Rio Grande do Norte, tão 
mal considerado, tão mal representado, todas as vezes que pede 
qualquer coisa tem de achar-se em uma luta igual à do pigmeu 
com muitos gigantes." 

Reclama da decisão que dispensa os paquetes de vapor de tooo.r no 
porto do Rio Grande do Norte, s~>b a alegação de que o porto é de difícil 
acesso. Refuta essa tese, lembra:,udo as benemerências de sua província 
nas linhas de pacificação do norte. e do nordeste. 

2~ de agosto de 1843, t. VII, p. 572-574. 
N.&C. 

O Pe. Brito Guerra volta a d1,efender as vantagens oferecidas pelo por-
to do Rio Grande do Norte. Citando o exemplo de vários navios célebres 
que visitaram o mesmo porto (Anais, VII, 579). 

43/17 JOS}';: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

"Tendo-se a Casa ocupado por algum tempo de um projeto 
que trata da criação de uma Universidade nesta Corte, e extin-
guindo os cursos jurídicos de Olinda e de São Paulo, e a escola 
de medicina da Bahia, no qual se deixa ao Governo amplitude 
para dar regulamentos para andamento da mesma Universidade, 
parece-se que não é conveniente agora estarmos a tratar de uma 
proposição na qual se determina que se isentem os alunos do 
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Colégio Pedro II de fazerem os exames preparat6rios exigidos 
pela lei para se matricularem nos cursos jurídicos do Império." 

Conclui pedindo adiamento da discussão da resolução. 

28 de agosto de 1843, t. VII, p. 615-616. 

N.&C. 

Refere-se a uma proposta de Antônio Peregrino Maciel Monteiro, 
futuro barão de Itamaracá, então diretor da Faculdade de Direito do Re-
cife, que propôs a fusão das Faculdades em uma s6, havendo melhor es-
colha de professores, porque assim como se constituíam são uma mui 
dispendiosa inutilidade. 

A idéia teve andamento ( 19). 
Na discussão do dia seguinte, o Pe. Cunha Vasconcelos explica as 

razões da resolução que beneficiava alunos do Colégio Pedro II. O Pe. 
Ferreira de Melo contesta as razões, e faz crítica ao colégio. 

"Não se tinham preenchido as condições com que se criou 
aquele colégio, isto é que se tinha obrado diversamente daquilo 
que se tinha prometido observar na criação a respeito dos alu-
nos; por exemplo prometeu-se admitir um certo número de estu-
dantes pobres que tivessem certas habilitações; entretanto o 
que vi foram incluídos nesse número os nomes de alguns alunos 
filhos de pessoas muito respeitáveis, é verdade, mas que de ne-
nhuma maneira podiam ser considerados pobres, antes seus pais 
são ricos proprietários; assim se aproveitam dos favores prome-
tidos aos pobres os que eram ricos." (Anais, VII, 658). 

Os dois sacerdotes voltam ao assunto na sessão do dia seguinte, mas 
a discussão é adiada pela hora (Anais, VII, 709). 

43/18 JOSÉ BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Queixa-se das irregularidades dos serviços do correio, especialmente 
nas províncias: 

"Na Província de Minas há pontos onde ninguém mais trata 
de escrever pelos correios. Até hoje se tem descoberto meio de 

(19) V. CLOVIS BEVILAQUA: História da Faculdade de Direito de Recife, 
Rio de Janeiro, Alves, 1927, l, 84. 
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fazer chegar as cartas aos seus destinos, com grave prejuízo das 
partes e é mandando próprios até o lugar que está fora da in-
fluência daqueles que querem subtrair as cartas, e aí as lançam. 
Destes abusos seguem-se imensos inconvenientes às transações 
comerciais, à indústria e até às relações de família." 

Cita exemplos dessas irregularidades, para as quais não vê remédio 
na indicação do ministro de mover ação responsabilizando os funcionários 
faltosos: 

"Qual é o meio prático de responsabilizar alguém no Bra-
sil atualmente? Eu não conheço. Toda a gente está persuadida 
que não conseguirá coisa alguma por este meio. Para as cartas 
seguras costuma-se dar na administração uma ·cautela, para que 
se não chegassem ao seu destino, a administração pague uma 
multa não sei se de 50$ réis; mas já houve alguém que houvesse 
essa multa das administrações? Manda-se que o que foi preju-
dicado trate de provar, e quais os meios fáceis, nem mesmo mo-
rosos, para isso? Nenhum." 

Opõe-se à medida de se fazerem buscas para apurar os crimes: 

·~u sei que a um mineiro se tirou as botas para ver se vi-
nham nelas cartas. Não temo tanto dos agentes do Governo; temo 
mais que ladrões, prevalecendo-se deste pretexto e fingindo-se 
agentes do Governo, hão de apalpar os viandantes para rouba-
rem aquilo que trouxer1~m, tanto mais quanto hoje a imorali· 
dade tem feito bastantes progressos. Esta medida é uma das 
mais graves, uma das que há de causar muitos vexames e ne-
nhuma utilidade. Eu creio que a administração do correio, vista 
que está tão mal montada, não devia privar os particulares de 
remeter as cartas por portadores particulares." 

Acusa o Ministério de empreguismo e de mau uso dos impostos ar-
recadados: 

"Presentemente estou persuadido que isto tudo é uma bur• 
la, que o Governo faz o que quer, e faz muito bem enquanto 
puder fazer impunemente." 

21 de setembro de 1843, t. VIII, p. 465-470. 
N.&C. 

Em discussão o orçamento dfi Fazenda. O Pe. Ferreira de Melo argúi 
contra o ministro da Fazenda, Joaquim Francisco Viana. O ministro res-
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ponde ao Pe. Ferreira de Melo exigindo a indicação dos funcionários fal. 
tosos. O Padre retoma a palavra para replicar e se recusa a assumir o pa-
pel de denunciante (Anais, VIII, 474, 475). A discussão continua na ses-
são seguinte e o artigo do orçamento é aprovado (Anais, VIII, 493). 

43/19 JOSÉ: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Discorda do artigo em discussão: 

"Esta disposição é consentânea com muitas outras que já 
têm sido aprovadas pela Casal Nós estamos na época de dai 
autorização ao Governo para dispor de tudo quanto for vendá-
vel e disponível, sem nos importarmos com o que há de vir, com 
as gerações futuras! Bem disse já aqui um nobre senador que 
ao menos se deixassem as gadelhas e não se dispusesse de tudo; 
entretanto tudo vai passando da mesma forma! O artigo que se 
acha em discussão me parece que até tem alguma coisa de anti· 
religioso. Nós constantemente mostramos nas nossas palavras 
que temos um grande desejo de promover o culto público da 
religião, sem o qual não pode haver moral, e menos bons costu· 
roes; mas tenho notado que isto fica só em palavras. A classe 
eclesiástica e as igrejas têm sido absolutamente desprezadas; 
quando se trata ou quando se propõe qualquer medida que pos-
sa efetivamente produzir aumento do culto e da moral, e o 
culto externo da religião, o negócio é sempre desprezado; de 
sorte que nós proferimos mui boas palavras religiosas; mas pa-
rece-me que os nossos corações e as nossas obras estão longe 
disso. 

Sabemos muito bem, Sr. presidente, o estado deplorável e 
desgraçado em que se acha a maior parte das capelas em todo 
o Império. Há igrejas onde é mister muitas vezes ir-se pedir 
um cálice à igreja vizinha para se celebrar: quase nenhum tem, 
plo das freguesias que estão pelo interior do Império tem as 
alfaias necessárias; entretanto nós agora vamos autorizar ao Go-
verno para dispor e vender as alfaias de ouro e prata perten-
centes aos extintos jesuítas, em lugar de lhes darmos o destino 
que parecia que era conveniente dar-lhes, isto é, repartir essas 
a1faias como fosse mais acertado pelas igrejas do Império até isto 
tem não sei o que de pouco respeitoso à religião; parte desses 
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vasos são sagrados, e entretanto vão se mandar também vender 
para se juntar essa soma a outras provenientes das vendas dos 
próprios nacionais, dos escravos, e tudo o mais que vai passan-
do nesta lei!" 

25 de setembro de 1843, t. VIII, p. 559-560. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 51 aditivo ao orçamento: 
"O Governo é autorizado para dispor das alfaias de ouro e prata 

pertencentes aos extintos jesuítas, que existiam em depósito [ ... ]." O 
Pe. Ferreira de Melo volta a defender sua posição e o artigo é de fato 
rejeitado (Anais, VIII, 562). 

43/20 JOS:ll: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Chama a atenção para as implicações jurídicas do artigo em dis--
cussão: 

"Quero só consideraf uma hipótese que pode realizar-se. 
Estas terras foram dada~: aos índios: as posses no nosso País 
vão sempre sendo transferidas por título de venda, que sempre 
se tem considerado valioi;o; ora, figure-se a hipótese de alguns 
desses índios terem ven4ido a alguns que o não são a posse 
destes terrenos: caduca por este artigo o direito adquirido pela 
compra, estando o comprador de posse, e no gozo efetivo dela? 
Creio que não deve caqucar, ou pelo menos é uma questão, 
como bem disse o nobre senador, que deve ser decidida pelo 
Poder Judiciário, mas nãp por um artigo de lei do orçamento; 
os senhores senadores qµe são jurisconsultos devem conceber 
estas hipóteses que são possíveis." 

~!5 de setembro de 1843, t. VIII, p. 564. 
N.&C. 

Em discussão o artigo 52 da mesma lei do orçamento: 
"Ficam pertencendo aos pr6ppos nacionais as estâncias e mais terre-

nos dos índios da comarca de Missões, no Rio Grande do Sul, e as terras 
concedidas aos índios na Província do Ceará, sendo porém distribuída, 
pelos índios que restam, uma parte dos mesmos terrenos que for sufi-
ciente para a sua cultura." 
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43/21 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Vota a favor da primeira parte do artigo e apresenta emenda ex-
tensiva a todas as capelas do Império à segunda parte do mesmo. 

":E; uma prática constante em muitos bispados, principal-
mente nos de São Paulo e Minas; quando se quer edificar uma 
capela e obter-se a necessária provisão para a sua ereção, exige-
se um patrimônio com cujo rendimento se possa suprir a fábrica 
da mesma capela, e isto fez-se com solenidade, juntando os tí-
tulos das terras que constituem o patrimônio por uma sentença 
em conseqüência da qual se concede licença para edificar a 
capela. Nestas circunstâncias estão quase todas as de Minas e 
de São Paulo. Como pois iremos agora conceder somente um 
privilégio a esta de N. S. da Assunção do Ceará?" 

25 de setembro de 1843, t. VIH, p. 572-574. 
N.&C. 

Em discussão o artigo aditivo ao orçamento: ":f: concedido à Provín-
cia de Santa Catarina o próprio nacional denominado - Quartéis Ve-
lhos - para nele se construir uma casa para sessões da Assembléia Legis-
lativa da mesma província; e continuarão a ser consideradas como 
patrimônio da capela de N. S. da Assunção da cidade de Fortaleza, na 
Província do Ceará, as terras que pertenceram à dita capela. S6 a pri-
meira parte do artigo é aprovada, ficando prejudicada a emenda do 
Pe. Ferreira de Melo. 

43/22 JOS:E: BENTO LEITE FERREIRA DE MELO 

Sente-se ferido por uma afirmação feita no debate da resolução em 
discussão: 

"Disse o nobre senador que era mister que se aprovasse 
estas pensões no estado excepcional e extraordinário em que 
nos achamos, por causa das revoltas, como as de São Paulo e 
Minas, e que a impunidade era geral, pois se viam absolvidos 
os malvados, etc. Ora, Sr. presidente, V. Ex~ e a Casa sabem 
que eu fui envolvido em um processo por ocasião dessas revol-
tas; e que felizmente o Senado, tomando a devida consideração 
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44/1 

nesse processo, filho <lo ó<lio e da vingança, depois do mais 
sério exame, me absolveu, declarando-me sem criminalidade. O 
mesmo aconteceu a meus ilustres colegas os Srs. senadores Ver-
gueiro e Alencar. Ora, referindo-se o nobre senador a essas absol-
vições por processos que tiveram lugar por causa das revoltas 
de São Paulo e Minas, não é claro que nos envolve na pro-
posição geral dos malvados que se têm absolvido? Parece que 
sim, até porque o nobre senador não fez exceção. É desta forma 
que o nobre senador trata a seus colegas e ao Senado que os 
julgou. Pela minha parte repilo tão grosseiro modo de argu-
mentar" [ ... ] 

"Gostaria o nobre senador quando foi absolvido de uma 
acusação contra ele intentada na Câmara dos Deputados, que 
alguém dissesse que os malvados ficavam impunes?" 

4 de outubro de 1843, t. IX, p. 77-78. 

N.&C. 

Trata-se de uma resolução concedendo pensão a um soldado. Fora 
Clemente Pereira que fizera refer~ncia infeliz aos "malvados impunes". 
É a ele que responde com veemênda o Pe. Ferreira de Melo. Anos antes, 
Clemente Pereira fora acusado na Câmara de se ter envolvido numa. 
questão de tráfico de armas, quando era ministro da Guerra. Aliás, 
Clemente Pereira logo se retrata de sua afirmação. 

SESSÃO DE 1844 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

É contra o requerimento porque implica na não-aprovação da 
resolução, contra a qual levantaram-se várias acusações que considera 
infundadas. 

A resolução não concede ao Governo um arbítrio ilimitado para 
transtornar a estabilidade dos quadros do exército e da armada. 

A resolução não concede ao Governo a faculdade de rebaixar a classe 
"de nossos melhores oficiais e até dos mais briosos generais". Concede 
ao Governo autorização apenas para examinar as queixas dos oficiais 
que se julgam injustiçados. 
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A resolução não implica em nenhuma censura aos nobres ex-ministros 
responsáveis pela atual organização dos quadros de oficiais: 

"A resolução, senhores, considerada em si não é outra coisa 
mais do que o conhecimento da imperfeição das coisas huma-
nas; não é senão reconhecimento da impossibilidade de que 
possa haver um ato humano que não seja imperfeito. Eu enca-
ro-a neste ponto. O Governo praticou um ato, a resolução co-
nhece a possibilidade de que esse ato não fosse perfeito. Se 
há mais alguma coisa nela é garantir um direito de petição. 
Todo cidadão tem direito de requerer, de se queixar, quando 
se julgar prejudicado em sua justiça; os militares têm este direito, 
e tendo-se praticado um ato em que eles se julgam prejudicados, 
fechar-lhes a porta, dizer-lhes que não se conhece mais desse 
ato, é privá-lo desse direito. A resolução não faz senão ampliar, 
dar mais prazo a fim de que o Governo possa rever as queixas 
desses oficiais, examinar se são atendíveis. Aqui não pode haver 
censura alguma." 

8 de maio de 1844, tomo único, p. 70-75. 
N.&C. 

Como nota o Pe. Alencar, logo a seguir, em sua intervenção: "N6s 
tínhamos uma oficialidade talvez para formar o exército do mundo todo. 
Era costume dar-se postos sempre que era dia de festas nacionais ou 
quando o Governo queria; logo, a oficialidade era imensa." 

Diante dessa situação, ministros anteriores tinham procedido a uma 
reorganização dos quadros. Alguns oficiais foram prejudicados pela mes-
ma e fizeram suas reivindicações. O senador Paula Sousa apresentara 
requerimento para que a discussão fosse adiada, até que se obtivessem 
do Governo as informações necessárias. A resolução em discussão con-
cedia ao Governo seis meses para regular a matéria. O requerimento 
de Paula Sousa significava de fato que não haveria tempo, no prazo 
previsto, para votar a resolução. O Pe. Alencar opõe-se por isso ao 
requerimento. 

Esta foi a única intervenção de um padre no Senado, durantea 
ses~ão legislativa de 1844. 

Na Fala do Trono, referindo-se à situação interna, o imperador las-
timava o prosseguimento da guerra no Sul, mas afirmava: "Nas outras 
[províncias] reina a ordem; e para mais firmá-las nas de São Paulo e 
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Minas Gerais, houve por bem anistiar a todos os comprometidos nos 
movimentos que ali tiveram lugar." Durante toda a sessão legislativa, 
que se encerrou a 24 de maio com a dissolução da Câmara, o assunto 
quase exclusivo dos debates foi a discussão do Voto de Graças, cuja reda-
ção fora confiada à Comissão composta por Paula Sousa, Holanda Ca-
valcanti e Oliveira Coutinho, senadores que, no ano anterior, situavam-se 
na oposição. O Pe. Feijó falecera em novembro de 1843 e o Pe. Ferreira 
de Melo fora assassinado, havia pouco, a 8 de fevereiro, em Pouso Ale-
gre. No debate do texto do Voto de Graças, defrontam-se as maiores 
figuras do Senado: Pereira de Vasconcelos, Vergueiro, Holanda Caval-
canti, Alves Branco, Carneiro Leão, Paula Sousa, Costa Ferreira. O 
Pe. Alencar não intervém com um aparte sequer. Os demais padres sena-
dores, Cunha Vasconcelos, Brito Guerra e Marcos Antônio Monteiro de 
Barros, ocupam-se em trabalhos de Comissões, mas nenhuma participação 
tomam nos grandes debates. O Pe. Lourenço Rodrigues de Andrade 
acabava de falecer a 28 de abril de 1844. 

Em 2 de fevereiro de 1844, subiu o Ministério liberal, chamado 
"das vacas gordas". O Ministério anterior, liderado (ainda não havia 
o cargo de chefe de Gabinete - presidente do Conselho) por Honório 
Hermeto Carneiro Leão ( conservaçlor), durou pouco mais de um ano. 
Caiu com um incidente grave entre o futuro marquês de Paraná e o 
próprio imperador. Este se recusara a demitir Saturnino de Sousa e Oli-
veira (irmão de Aureliano Coutinho) da inspetoria da Alfândega. 

O imperador chamou os liberais não luzias isto é, não comprome-
tidos na revolução de 1842 que acabara com o combate de Santa Luzia. 

Essa situação durou de 1844 a 1848, quando subiu o Gabinete cha-
mado miguelista, por ser dia de São Miguel, a 29 de setembro, tendo 
como chefe o visconde (depois marquês) de Olinda, conservador. 

A Câmara foi dissolvida a 24-5-1844 e convocada para 1 Q de janeiro 
de 1845. O motivo é sempre o mesmo. A Câmara tinha sido eleita em 
1843 e era de maioria conservador~. O Ministério não obtinha dela apro-
vação das propostas, nem orçamento. O imperador exerceu então a célebre 
"sondagem da opinião pública" que resultava sempre na vitória do Ga-
binete no poder. 

Com uma Câmara de maioria liberal, a situação se mantém quatro 
anos. Um novo Gabinete conservaçlor, já referido, vai por sua vez asse-
gurar o poder dissolvendo essa Câmara liberal em 5-10-1848, e conser-
vou-se no poder com uma Câmara conservadora até 1863, quando a Liga 
Liberal ( 1862) a dissolve. E assim por diante. 
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As eleições feitas sob a pressão elas autoridades davam geralmente 
a vit6ria ao Governo. Foi esse parlamentarismo que manteve em linhas 
gerais o aspecto regular do 29 reinado. 

Na História das dissoluções da Câmara dos Deputados, pelo vis-
conde de Sousa Carvalho (Rio, 1885), vê-se uma versão maliciosa dessa 
dissolução de 1844. 

O Ministério foi organizado pelo visconde de Macaé, personagem 
do Paço, no sentido de esmagar os conservadores com auxílio necessário 
dos liberais enxotados do poder em 1841, logo depois de se haverem 
prestado à revolução da maioridade, e que agora se achavam abatidos, 
proscritos e criminosos em grande número por causa das revoluções ma-
logradas de São Paulo e Minas [ ... ] Em 14 de março concedeu-se aos 
criminosos rebeldes de São Paulo e Minas ampla anistia e a Câmara é 
dissolvida para permitir a ação do novo Ministério. 

Em livro mais imparcial esse epis6dio é relatado de maneira menos 
violenta, ap6s denunciar o vício de forçar o eleitorado através da pressão 
política ( 2o). 

"O abandono dos funcionários à discrição do Governo foi o grande 
mal das eleições do Império. Cada vez que um paliido subia ao poder 
demitia os funcionários pertencentes ao partido contrário e assim ga-
nhava as eleições." Eram as chamadas derrubadas. Como Monte Alegre 
recusou organizar o novo Gabinete, o imperador ficou na contingência 
de recorrer aos liberais. O novo chefe Almeida Ton-es (depois visconde 
de Macaé) era liberal, mas fora contrário à revolução de 1842. Na maioria 
os ministros eram moderados. Os liberais do Senado (Paula Sousa e 
Holanda Cavalcanti) aconselharam então abertamente a dissolução da 
Câmara o que ficaria dentro dos preceitos do parlamentarismo clãssico. 
O Ministério não esperou que a Câmara o derrotasse. Dissolveu-se a 
Câmara em 24 de maio de 1844. Feitas novas eleições, os liberais obti-
veram maioria, corno era de esperar, ainda que não houvesse coesão 
partidária na Câmara. Nesse ano deu-se entretanto um passo importante 
no caminho do liberalismo dando aos ministros o direito de falar inde-
pendentemente de convite. 

O processo eleitoral, diz outro autor, pecava pela base. A pressão 
das autoridades sobre os votantes do primeiro grau exercia-se sem con-
trole. Desde a Regência, entretanto, o Governo dependia definitiva-
mente do Parlamento. Segue-se que um partido fortemente organizado 

(20) V. OLtMPIO FERRAZ DE CARVALHO: Sistema Parlamentar, São 
Paulo, Piratininga, 1933, p. 212. 
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perpetuar-se-ia no poder se não houvesse, de tempos a tempos, a disso-
lução da Câmara. O parlamentarismo s6 funcionava a partir do Parla-
mento. As mudanças de situação foram, quase sempre, provocadas pelo 
Poder Moderador, que se preocupara em fazer funcionar a altemância 
dos partidos. Terá pesado no ânimo imperial a necessidade de encerrar 
as negociações com os farroupilhas no Rio Grande do Sul, onde signifi-
cativamente foi mantido na presidência o barão de Caxias, apesar de con-
servador, porque era a garantia da pacificação ( 21 ). 

Segundo Paulo Pereira Castro a compressão eleitoral fez lembrar as 
eleições de 1840. "Somente a 4 de julho foram removidos 52 juízes 
no total das 116 comarcas [ ... ] "Os conservadores ficaram reduzidos ao 
pequeno grupo altamente combatido que ficou conhecido como A Pa-
trulha" (22 ). 

SEXTA LEGISLATURA 

(1845 -1847) 

A Sexta Legislatura tem inicie.• a 1 <> de janeiro de 1845, com a sessão 
imperial de abertura, e se estende até 18 de setembro de 1847, ano do en-
cerramento dos trabalhos do Sen:.ldo na legislatura. 

SESSÃO DE 1845 

45/1 JOS:E: MARTINIANO DE ALENCAR 

O aspecto econômico não deve ser decisivo na solução da questão. 

"Aparecendo uma nqva folha que se compromete a publlcar 
os nossos trabalhos com as mesmas condições do Jornal do 
Commercio, por que não havemos de apurá-la, a ver se, havendo 
dois concorrentes em campo, nos livramos assim do novo mo-
nopólio? [ ... ] 

(21) V. JOSll:: MARIA DOS SANTOS: A Política Geral ão Brasil, São Paulo, 
Magalhães, 1930, p. 34. 

(22) V. PAULO PEREIRA CASTRO: "Política e administração de 1940 a 1848", 
em História Geral ãa Civilização Bra:sileira, dirigida por SJí:RGIO BUARQUE DE 
HOLANDA, São Paulo, Difel, II, 2, 1964, p. 514. 
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"A razão da economia, como já disse, não é por ora de 
grande peso; mas pode vir a sê-lo para o futuro, porque, ficando 
sempre o monopólio em uma só empresa, há de algum dia im-
por-nos a lei." 

21 de janeiro de 1845, t. I, p. 264-270. 

N.&C. 

O Pe. Alencar atuava como primeiro-secretário do Senado. 
Discutia-se a questão da publicação dos trabalhos do Senado. O 

Jornal do Commercio publicava os trabalhos tanto da Câmara dos Depu-
tados quanto do Senado. Mas O Mercantil entrara na concorrência. O 
Jornal do Commercio fazia a publicação por 2.600$000. O Mercantil faz 
uma proposta de 200$000 mais barata. O primeiro jornal desceu seu 
preço para 2:400$000. O Mercantil apresenta contraproposta por 2:000$000. 
É nesse ponto da concorrência que o Pe. Alencar intervém. Logo a seguir 
volta sobre a mesma questão, em resposta a vários senadores que pen-
diam para o Jornal do Commercio. Observa que são infundadas as sus-
peitas de parcialidade contra O Mercantil, cuja assinatura, sendo de 
12$000 por ano, contra 20$000 do Jornal do Commercio, talvez interes-
sasse um maior número de leitores nos trabalhos do Senado. Depois de 
longa discussão, é aprovado um parecer de Paula Sousa confiando à 
mesa a decisão do assunto (Anais, I, 281). 

A gênese de O Mercantil é complicada. Em 1842 fundava-se O Farol 
Constitucional, ao qual secedeu O Farol, em 1843. Ao O Farol seguiu-se 
O Mercantil que durou até 1847 e ao O Mercantil, em 1848, o Correio 
Mercantil, órgão de grandes jornalistas liberais. Mais tarde esse jornal 
passou a ser órgão dos conservadores. 

No momento os liberais estão evidentemente querendo prestigiar e 
auxiliar a imprensa amiga. 

45/2 JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Aceita o requerimento de adiamento da discussão do projeto, por 
falta das informações necessárias, mas discorda das razões levantadas 
contra o projeto: 

"[ ... ] a cnaçao desta província, bem longe de vir onerar 
os cofres públicos, há de produzir um aumento na renda geral, 
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45/3 

em virtude do partido c1uc se vai tirar de uma extraordinária 
extensão de terreno que hoje não aproveita a nenhuma das 
províncias que têm de concorrer para a mesma criação." 

12 de fevereiro de 1845, t. II, p. 57-58. 
N.&C. 

Tratava-se da criação da Província do Cariri Novo, segundo reque-
rimento da Câmara Municipal do Crato, em 1828. A idéia tinha sido 
endossada pelo próprio Pe. Alencar que a trouxera ao Senado, em 1834. 
Foi aprovado o adiamento (23), 

ANTõNIO DA CUNHA VASCONCELOS 

Encarregado pelo Senado para cumprimentar o imperador, pela 
pacificação do Rio Grande do Sul, lê o texto de seu discurso: 

"Senhor, o Senado nos encarregou de virmos apresentar a 
V. M. I. a sua respeitosa congratulação pela feliz notícia da pa-
cificação da Província do Rio Grande do Sul. 

"Depois de quase dez anos de uma luta fratricida que cau-
sou ao Império males tão graves, que tanto consternou o magnâ-
nimo coração de V .M.I., quis enfim a Divina Providência co-
roar de feliz êxito os persev.erantes esforços e patemais desvelos 
de V. M. I., reunindo em torno de seu augusto trono todos os 
brasileiros por meio da concórdia e submissão à autoridade pro-
tetora de V. M. I. e às instituições do país. 

Senhor, doloroso como foi esse período de nossa vida polí-
tica, deu-nos ele ao meri.os uma proveitosa lição fazendo reco-
nhecer pela própria exper~ência que só a monarquia representativa 
podia ter força para resistir a comoção tão violenta e duradoura; 
que s6 à sombra da moparquia representativa podem os brasi-
leiros ser verdadeirament~ livres e gozar de paz e prosperidade. 

Digne-se V. M. de [tcolher benignamente as felicitações do 
Senado, e os votos que Íé!Z ao céu pela preciosa vida de V. M. I. 
e de sua augusta família." 

1 de abril de 1845, t. II, p. 202-203. 

(23) V. a respeito ANTONIO M.l'.IRTINS FILHO e RAIMUNDO GIRAO: o 
Ceará. Fortaleza, Instituto do Ceará, 3~ ed. 1966, p. 103. 
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N.&C. 

Depois de impor-se militarmente aos rebeldes, o então barão de 
Caxias inicia imediatamente as tratativas de paz. "Estes homens não se 
vencem pela força" dissera ele. Reunidos com o chefe militar os prin-
cipais chefes rebeldes expõem as condições aceitáveis. Eram eles Francis-
co das Chagas Martins de Avila e Sousa (Vigário-Geral do Rio Grande, 
que exercia ali funções quase episcopais, posto que suspenso de ordens, 
criando uma espécie de cisma) e Antônio Vicente da Fontoura. Aceitas 
por Caxias, em dezembro de 1844, seguem para o Rio de Janeiro Fon-
toura e um representante de Caxias. A 18 de dezembro o imperador 
concede a anistia aos que depuserem as armas. No dia 25 Fontoura volta 
da Corte com a aprovação, por parte do governo imperial, das bases do 
acordo. No dia 28 David Canabarro, em nome dos revolucionários, de-
clara a guerra acabada e exalta Caxias "pelos afanosos esforços que há 
feito na pacificação da província''. Em 19 de março Caxias proclama 
definitivamente a pacificação. Entre as 12 cláusulas destaquem-se as 
seguintes: 

"IV - São livres, e como tais reconhecidos, todos os cativos que 
serviam na República." 

"V - As causas civis, não tendo nulidades escandalosas, serão válidas, 
bem como todas as licenças e dispensas eclesiásticas." 

1!: curioso que os atos das autoridades religiosas irregulares sejam 
validados por um tratado entre rebeldes e Governo ( 24 ). 

45/4 JOSl!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Opõe-se ao adiamento. A urgencia da matéria não pode esperar a 
reforma judiciária, cuja necessidade reconhece, mas que "não pode de 
fato ser levada a cabo": 

"'A Relação do Rio de Janeiro não pode de modo algm;1 
dar expediente à imensidade de feitos que afluem de diferentes 
pontos do Império." 

A reforma judiciária é necessária: 

"[ ... ] Especialmente pelo que respeita à independência 
que convém dar aos juízes, independência que, no seu entender, 

(24) V. WALTER SPALDING: A Revolução Farroupilha, 2~ ed., São Paulo, 
CEN e INL, 1980 - Bra.siliana. 
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não pode existir enquanto eles forem igualmente homens polí-
ticos. Uma reforma neste sentido não pode porém ser feita sem 
considerável alteração nas instituições fundamentais." 

12 de abril de 1845, t. II, p. 225. 
N.&C. 

Tratava-se do projeto criando duas novas Relações, uma em Minas 
e outra em São Paulo. Na discussão do projeto, tinham sido feitas refe-
rências a situações penosas que atingiam pessoalmente o Pe. Alencar. 
Este se recusa a voltar sobre o assunto: 

''Não só porque essas questões são inteiramente extemporâneas, como 
porque não poderia entrar nelas com todo o sangue-frio; teria de opor 
uma longa narração de horrores praticados em algum tempo na Província 
do Ceará (alguns dos quais menciona), ao que se tem dito sobre assassi-
natos, sobre conivência de autoridades com os criminosos, e quase que 
já não tem ânimo para suportar essas melancólicas recordações." 

O Pe. Alencar volta ao assunto da criação de novas Relações, para 
opor-se ao projeto de Paula Sousa, criando uma Relação no Rio Grande 
do Sul, em vez de criá-la em 'Minas e São Paulo. :E: aprovada uma 
emenda da própria Comissão, criimdo-se uma Relação em Minas e outra 
no Rio Grande do Sul (Anais, II1 268). 

Os magistrados podiam exercer cargos políticos, afastando-se mo-
mentaneamente de suas funções judiciárias. Só no fim do Império vai-se 
determinar a incompatibilização. ffavia falta de homens letrados e a tole-
rância com essa perigosa acumul6fção era uma fatalidade. 

Aliás, a 26 de fevereiro deste mesmo ano de 1845, morria mais 
um sacerdote, o Pe. Francisco de Brito Guerra, senador pelo Rio Grande 
do Norte, cuja atuação na Câmara vitalícia fora, de resto, modesta, 
restringindo-se aos assuntos de interesse de sua província e de seus elei-
tores. 

SESS..l~O DE 1847 

MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO DE BARROS 

Lê no Senado o discurso com que saudou o imperador, no dia 4 
de setembro, por ocasião do aniversário de seu casamento: 

"Senhor, o Senado convencido de que o consórcio de V. M. I. 
com a augusta imperatriz do Brasil trouxe à terra de Santa Cruz 

47/1 
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com a bênção do céu incalculáveis benefícios, já pela conserva-
ção da imperial dinastia e segurança do trono, já pela estreita 
aliança entre este Império e a casa reinante das duas Sicílias 
não podem considerar, sem encher-se de júbilo e da maior sa-
tisfação, o dia aniversário de tão fausto acontecimento. É por 
este motivo, Senhor, que o mesmo Senado nos envia em depu-
tação à augusta presença de V. M. I., não só para manifestar 
estes sentimentos de que se acha intimamente possuído mas 
também para ter a honra de felicitar a V. M. I. por contar mais 
este ano de uma felicidade, que suposto doméstica, tão estreita-
mente se acha ligada com a segurança e prosperidade públicas. 

O Senado, Senhor, faz votos ao Ente Supremo para que 
dilate por largos anos este tão feliz consórcio, abençoando-o com 
uma série de príncipes, que, assegurando a V. M. I. não inter-
rompida sucessão em suas virtudes patemais, assegure ao mesmo 
tempo ao Brasil a permanência da coroa nos ilustres descenden-
tes de tão virtuoso pai. 

São estes, Senhor, os sentimentos que, como órgão do Se-
nado brasileiro, podemos afiançar que o animam, e que rogamos 
a V. M . I. se digne acolher benignamente." 

9 de outubro de 1847, t. IV, p. 98. 

1'1. &e. 

O casamento do imperador foi negociado pelo diplomata Bento da 
Silva Lisboa, depois barão de Caim, filho do visconde de Cairu. A 
princesa D. Teresa Cristina Maria de Bourbon pertencia à família real 
de Nápoles ou das Sicílias, sendo filha de Francisco I. Sob o ponto de 
vista político o casamento não trouxe nenhuma grande vantagem ao Im-
pério, visto que o reino de Nápoles era uma nação de 2'1- categoria e 
a dinastia não gozava de muito prestígio. (Foi deposta por Garibaldi 
alguns anos depois e Nápoles e Sicília incorporados ao novo reino da 
Itália). 

Pessoalmente a imperatriz revelou-se uma companheira perfeita de 
D. Pedro II, jamais imiscuindo-se na política e exercendo uma ação 
benemérita na proteção aos padres. Por infelicidade os dois filhos varões 
D. Afonso e D. Pedro de Alcântara faleceram na infância, cabendo a 
sucessão a D. Isabel, que casou com um príncipe francês, neto de Luís 
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Filipe, o conde d'Eu. Isso vai enfraquecer extremamente a popularidade 
da família imperial; cuja varonia passava a uma família ·estrangeira, os 
Orléans. O tratado de casamento de D .. Pedro II foi assinado em Viena a 
20 de maio de 1842 e ratificado pelo imperador a 23 de julho de 1842. 

SÉTIMA LEGISLATURA 

(1848 - 1849). 

....A: Sétima Legislatura, instalada a 3 .de .maio .de 1848,..t~y~~- curta du-
ração. Adiada por decreto de 5 de outubro de 1848 para ~ de abril de 
1849, terminou dissolvida em 19 de fevereiro desse mesmo an~, em con-
seqüência da eclosão da Revolução Praieira, em Pernambuco, . que se es-
t~ndeu até ·1849, .quando foi sufocada. 

Um.novo período de sessões foi convocado paral9 de janeiro de 1850, 
quando se instalou, na realidade, a Oitava Legislatura. 

SESSÃO DE 1848 ,·1 ·-

48/1· ! ' JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Explica o sentido da resolu~ão, para defendê-la da impugnàçãó .de 
que está sendo objeto: 

; . ·; Í,: J ,! . :., " :) . "" .J 

"CoÍi..cedeu a Assembléia Geral quatro loterias, não para 
1n; ..! ;:,r~pi,ira,(_:;l watrí;z; do Ceará, mas .para se ~fazer uma matriz .. ·1i-

' capftal do . Ceará não tem uma matriz; talvez não haja tal exem-
.. pl.o em- outra qualquer capital; e como a renda provincial .que 

havia não era suficiente para seme.lhante obra; a Assembléia Gtr.-
ral teve a eqüidade de conceder-lhe este auxílio. O produto. das 

·-: três loterias tem chegado, não para se acabar a obra, mas. para 
pôr em estado de nela ~e poder celebrar, e tanto que se espera 
no dia de São José do ano futuro, que é .o orage da freguesia, 
começar a celebrar-se no novo templo; .entr.etanto, não há orna-
mento, porque os ornamentos que ainda hoje servem na matriz 
do Ceará são uns que yindo o Sr. João VI para o Brasil, teve 
a caridade ·de mandar de esmola; pode-se dizer que .nem são 
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hão de se mandar fazer aqui." Vasconcelos continua a combater a 
emenda: 

"Vão esses 4 contos para a matriz do Ceará, mas dê-se igual quantia 
a cada uma das matrizes do Império; em quanto poderá isso importar? 
Em uns 4 mil contos? E o que é isso para um país tão rico como o nosso, 
e que hoje tem a ventura de ser dirigido pela sabedoria infinita dos 
liberais exclusivistas? Eu voto contra a resolução enquanto não se adotam 
estes princípios que eu tenho invocado. 

O Sr. Alencar: - Reparta-se também a fome que lá houve no Ceará 
por todas as províncias. 

O Sr. Vasconcelos: - Isso não quero eu, nem que o Ceará a tenha, 
Deus nos livre! Quando se votaram socorros para essa província, o nobre 
senador há de recordar-se que eu queria que a autorização ao Governo 
para esse fim fosse ilimitada." A resolução é aprovada e rejeitada a 
emenda de Rodrigues Torres (Anais, IV, 80). Na sessão de 11 de agosto, 
a resolução entra em discussão. O Pe. Alencar volta a dar novas infor-
mações sobre a obra e afinal consegue a aprovação da resolução que 
chegara ao Senado em 1840. 

OITAVA LEGISLATURA 

(1850-1852) 

A Oitava Legislatura constou de uma sessão imperial de abertura e 
de quatro sessões ordinárias, começadas a 1 <? de janeiro de 1850 e encer-
radas a 4 de setembro de 1852. 

SESSÃO DE 1850 

50/1 JOO:€ MARTINI4No nE ALENOAR 

Propõe-se apresentar uma emenda com o fim de atenuar um 
pouco as desgraças, os sofrimentos e males que pesam sobre uma 
porção do povo de uma província grande e her6ica, mas tão 
infeliz como é Pernambuco; o meu fim único era procurar suavi-
zar os males de tantas i:iessoas ilustres, de tantas vítimas que 
sofrem hoje os males que dilaceram aquela província, de muitos 
dos quais eu continuo a ser amigo. Sim, eu os acompanho com 
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os meus sentimentos nos seus males, ou nas masmorras ou nos 
degredos e o meu fim era procurar com minhas palavras adoçar 
esses males, quando mais não fosse consolá-los quando vissem 
que ainda existem pessoas que advogam a sua causa." 

Não pretende entrar em minúcias acerca da revolta de Pernambuco. 
Define sua posição pessoal. 

"Posto que muitas pessoas me julguem acernmo opos1c10-
nista, sou apenas de um partido; não sigo a política do Governo, 
mas não tenho força para atassalhá-lo. Lembra-me que existem 
no Governo pessoas a quem quero bem, cuja amizade de há 
muito aprecio, e a quem não tenho motivos reais e pessoais para 
declarar guerra. O mesmo digo dos presidentes de Pernambuco: 
têm havido três nesta crise e de dois sou amigo." 

Ficara profundamente abalado com os violentos ataques feitos ao 
partido da revolução, por um senador a quem muito reS1peita. Sendo 
pernambucano este senador, supunha "que teria sempre um certo amor e 
dedicação a todos os habitantes" daquela província. Analisa e procura 
refutar as acusações feitas, sem esconder sua amizade com "notabilidades 
praieiras". 

Refere-se aos diversos presidentes da província, Marcelino de Brito, 
Tomás Xavier Garcia de Almeida, Antônio Pinto Chichorro da Gama, 
Vicente Pires da Mota e Antônio da Costa Pinto, mostrando que o partido 
praieiro se deu bem com todos, mesmo quando lhes fazia oposição. 

Examina depois os acontecimentos durante a própria revolta: 

"Senhores, ninguém santifica as revoltas, ninguém diz que 
são boas, pelo contrário são sempre más. Só os resultados as 
justificam. Do que se trata, senhores, é de saber se os motivos 
que ocasionaram a revolta são aqueles que podem desculpar 
um ato repentino. Os adversários do partido praieiro dizem que 
a revolta de Pernambuco foi manejada debaixo do pano; onde 
estão as provas disso? Pois muitos desses chefes da revolta não 
têm vivido conosco, não têm sido nossos colegas na Assembléia 
Geral? Pode-se supor que homens abastados, ricos proprietários, 
gozando de belas posições sociais, lançassem mão das armas, 
deixando suas famílias, todas as comodidades, as suas proprieda-
des, só por cálculo de interesse? Não se vê que aqui não entrou 
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espírito de malvadez ou cálculo frio de ambição? Haverá arreba-
tamento de fanatismo político; e quando isto acontece, não se 
deve ir perguntar a verdadeira causa de semelhante fato?" 

Faz crítica ao decreto de anistia. A anistia, prerrogativa do Poder 
Moderador, foi estranhamente delegada ao presidente da província. O 
decreto de anistia, assinado a 11 de janeiro, só foi publicado a 2 de 
junho. Muitos males teriam sido evitados se fosse feita uma verdadeira 
anistia: 

"O 2 de fevereiro, Sr. presidente, foi um dia horroroso! Os 
revoltosos atacaram a cidade do Recife. Morreu o desembarga-
dor Nunes Machado (25 ), a quem algumas pessoas atribuem a 
causa de muitos males, e dão qualidades péssimas. Mas direi 
que esse distinto cidadão, todo cheio de patriotismo, dotado de 
excelentes qualidades, fez a viagem a Pernambuco com o fim 
patriótico de obstar a revolta. Posso assegurar isto. Este brasi-
leiro foi assassinado barbaramente no dia 2 de fevereiro; nesse 
mesmo dia extinguiu-se a revolta; os revoltosos foram derrotados 
e perseguidos; os que nã~ acabavam à ponta de baionetas eram 
mortos pelos pés dos cavalos. Muitos atiravam-se aos rios; aí 
mesmo as balas os iam procurar. Não apareceu a anistia, não 
havia. coisa alguma a que os miseráveis se apegassem: o que 
houve foi concessão de prêmios a quem os matasse!" 

Defende a atitude de Pedro Ivo que não quis aceitar a anistia, bem 
como â de outros revolucionários e apela para uma anistia geral, como 
único meio de pacificar a província. 

Conclui apresentando emenda ao texto do Voto de Graças. 

25 de janeiro de 1850, t. I, p. 184-192. 

N.&C. 

Não consta dos Anais o texto da emenda do Pe. Alencar, mas se 
percebe tratar-se de uma emenda tendente a atenuar um texto rude que 
haveria de provocar inutilmente o ressentimento dos pernambucanos. Os 
parágrafos do Voto de Graças a que o Pe. Alencar apresentava emenda 

(25) V. JOAQUIM NUNES MACHADO, deputado por Pernambuco. Fora con-
trário à revolução, aconselhando aos correligionários que não saíssem da lei. Uma 
vez deflagrado o movimento correu para as filas dos combates. Foi o único chefe 
sacrificado. 
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diziam: "Lamentamos profundamente que dominados por paixões violen-
tas tivessem ali perturbado a tranqüilidade pública e tentado alterar as 
instituições do país, o Senado se compraz de reconhecer o decidido apoio 
prestado ao Governo imperial e os espontâneos testemunhos de ·lealdade 
e afeição dados a V. M. 1., por todos os defensores da Constituição e da 
ordem que concorreram naquela província para a repressão de tão teme-
rário e criminoso arrojo. 

E se Pernambuco sofre ainda os deploráveis efeitos da contumácia 
de alguns homens perdidos, surdos à voz da imperial clemência, o Senado 
afiança a V. M. I. que a ordem e tranqüilidade serão completamente restau-
radas pelo acerto e energia das medidas do Governo imperial e pelo 
valor e dedicação nunca desmentidos da mesma Guarda Nacional, Exér-
cito e Marinha e dos mesmos leais pernambucanos, que já salvaram a 
província da mais funesta anarquia e já deram ao Governo e à pessoa 
de V. M. I. o apoio e testemunhos de ded·cação !fUe V. M. I. tão altamente 
aprecia e agradece. 

Senhor! - A Guarda Nacional, o Exército e a Marinha e a grancle 
maioria dos pernambucanos que tanto fizeram já e farão ainda, não 
podiam aspirar a maior galardão do que o reconhecimento dos seus 
serviços, feito por V. M. 1. em tão solene ato: e o Senado, intérprete fiel 
dos seus sentimentos, rende em seu nome a V. M. I. as devidas graças pelo 
alto conceito que forma desta benemérita porção de seus leais súditos." 

O projeto do Voto de Graças era assinado pelo visconde de Abrantes, 
o visconde de Olinda e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Os ataques aos 
praieiros que tinham chocado tanto ao Pe. Alencar tinham sido desfechados 
por Pedro de Araújo Lima, visconde e depois marquês de Olinda. A emen-
da do Pe. Alencar foi rejeitada (Anais, 1, 257). 

Ein 1848 voltaram os conservadores ao poder. O último Gabinete 
liberal, chefiado por Francisco de Paula Sousa e Melo não conseguira 
reunir maioria necessária. O partido estava "gasto". O imperador chamou 
então para chefiar o Gabinete o antigo regente, Pedro de Araújo Lima, 
então visconde, depois marquês de Olinda. Como de costume, a Câmara 
foi dissolvida e convoc::tcla outra. Em Pernambuco os liberais não se con-
formaram. O jornal liberal C:\.tremado da província era o Diário Novo, 
cuja redação ficava à rua da Praia. Por isso os liberais exaltados eram 
chamados praieiros e a revolta irrompida é chamada Praíeil'a. A violência 
foi extrema e os rebeldes esmagados. Foi então nomeado presidente da 
província Honório Hermeto Carneiro Leão (depois marquês de Paraná). 
O movimento teve caráter nacionalista. Vários negociantes portugueses 
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50/2 

fugiram. Era também contra os latifúndios. O herói popular dos rebeldes 
foi o capitão Pedro Ivo Veloso da Silveira que foi preso e inspirou vários 
poemas. A anistia foi concedida em 1852. 

A Praieira tem sido objeto de vários estudos, dado o seu caráter 
popular e nacionalista; tal como observa Alencar, teve também apoio 
de "homens abastados e ricos proprietários, gozando de belas posições 
sociais" ( 2o) . 

JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 

Vota contra o parecer e dá suas razões: 

"Por não querer que alguém se persuada que sou hostil ao 
Sr. Carneiro Leão ou que o suponho menos capaz das mais altas 
Comissões. Creio que este senhor é dos nossos primeiros esta-
distas, é capaz das ma's altas Comissões; mas não o julgo próprio 
para aquela em que ora está." 

Pelas discussões sobre o Voto cj.e Graças conclui que o Governo atual 
a respeito da situação em Pernambuco, orienta-se por dois princípios: 

"lQ que a Província de Pernambuco não pode ser pacificada 
senão pelo meio da força; 29 que é preciso dar o exemplo, sub-
metendo a província de tifll sorte que no futuro não haja mais 
revoluções nem revoltas. Isto posto, tendo-se de pacificar a pro-
víncia só pelos meios da f0;rça, julgo que convinha para presidi-la 
antes um militar, se é que os temos de tanta violência. Eu não 
conheço militar cujo gênio seja levar tudo à virga férrea, con-
cluir tudo a ferro e fogo, que enfim é mais pr6prio empregar-se 
em tal Comissão militar do que o Sr. Carneiro Leão, paisano, 
homem de letras, estadista, que é capaz de dirigir tudo no Gabi-
nete, porém não pode estar em contato com a guerra." 

(26) As fontes mais importantes para o estudo do movimento são: do ponto 
de vista do Governo, JERONIMO MAFeTINIANO FIGUEIRA DE MELO: Crônica 
da Revolução Praieira, reedição pelo ~ienado Federal e Un. Bras., Brasilia, 1978; 
Autos do inquérito da Revolução Praieira, Brasilia, Senado Federal, 1979; do ponto 
de vista da revolta: URBANO SABINO DE MELO: Apreciação da Revolta Praieira 
em Pernambuco, Brasflia, Senado Fedtiral e Un. Bras. 1978. Uma apreciação sin-
tética do movimento foi feita por BARBOSA LIMA SOBRINHO, "A Revolução 
Praieira", Revista do Arquivo Público cte Pernambuco, Ano Ili, n. 5. 9. e Revista 
do IHGB, vol. 201, p. 101. Este estudo apareceu em volume em 1949. Importante 
apreciação é a de AUARO QUINTAS: O sentido social da Revolução Praieira, 
5~ edição. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 1977. 
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Julga que a posição de Carneiro Leão em Pernambuco deve-lhe ser 
pesadíssima e causa de muito sofrimento, forçado a tomar medidas violen-
tas com as quais parece não concordar; por exemplo, a ordem de deportar 
cidadãos para Fernando de Noronha: 

"Antes viesse informar pessoalmente ao Senado, e por con-
seqüência ao país inteiro, das circunstâncias de Pernambuco!" 

Outra razão prende-se ao decreto de 11 de janeiro, que não foi um 
decreto de anistia: 

"As anistias concedem-se aos revoltosos, e o que ali há não é 
anistia, é uma faculdade que se deu ao presidente da província. 
As instruções restringem o decreto; mandam conceder anistia 
s6 aos inocentes, aos iludidos, àqueles que são empurrados à 
revolta; porém, não aos mandantes, aos ambiciosos; em uma 
palavra, s6 mandam dar anistia àqueles que na conformidade do 
C6digo são inocentes. Mas esse mesmo decreto a que se tem 
dado o nome de anistia não pode ser bem executado pelo Senhor 
Hon6rio Hermeto. O decreto tem a natureza de um perdão que 
se concede a certas e determinadas pessoas com certas e deter-
minadas circunstâncias. Ora, quem está em contato com as pai-
xões do momento, quem está no foco da perturbação, prevenido 
contra uns, e muitas vezes afeiçoado a outros, não é o mais 
próprio para exercer esse ato, que não chamo de anistia, mas 
de perdão a um ou outro indivíduo." 

1 de fevereiro de 1850, t. II, p. 6-8. 

N.&C. 

Tratava-se de um decreto solicitando ao Senado perm1ssao "para 
que o Sr. senador Hon6rio Hermeto Carneiro Leão possa permanecer na 
presidência da Província de Pernambuco". A intervenção do Pe. Alencar 
suscita debates intensos, especialmente sobre a anistia. O parecer da Co-
missão favorável ao decreto é aprovado (Anais, II, 17). 

Hon6rio Hermeto Carneiro Leão, depois marquês de Paraná, era 
temperamental e homem de rompantes como o que teve com o imperador 
em 1843. Por isso alguns o chamavam "Insolente-mor do Império". Alen-
car tinha razão quando considerava que ele não era homem para resfriar 
os ânimos ap6s tão cruel refrega. Ao chegar a Pernambuco ofereceu três 

123 



contos de réis a quem trouxesse Pedro Ivo morto, e seis contos a quem 
o trouxesse vivo. Eusébio de Queirús, na Câmara, via nessa diferença nr)s 
prêmi()S uma prova de que ele não desejava matar o chefe rebelde,- tanto 
c1ue no edital do prêmio esclarecia que quem o trouxesse morto,. teria 
que provar "prévia e completa justificação da resistência, para excluir o 
assássinato" (27) . 

Ei:1~éb-io de Queirós, chefe conservador, era das relações pessoais 
da família Alencar. Foi ele quem fez entrar na política o filho, de Alencar 
e seu homônimo, c1tie foi o grande romancista e dos maiores nomes_ da. 
literatura brasileira e que paradoxalmente seguiu a or:entação de Eusébio 
cm política e foi fervoroso conservador. Deve ter sido esse o canal que 
levou. o velho 'Alencar a respeitar o futuro marquês de Paraná do qual 
tanto se distanciava em suas tendências e idéias. C<1rneiro Leão assinara 
juntamente. com Alencar a mensagem ao primeiro imperador ém 17 de 
março de 1831, no fundo um ultimato. 

50/3· JOS·É MARTINIANO DE ALENCAR 

Pede a palavra pela ordem, para pedir certos esclarecimentos a 
partir de -1837: · 

"Eu era então presidente de .uma província, era delegado 
de um Governo a quem se fazia uma oposição desabrida, era 
correligionário político, a111igo fiel e devotado de um regente 
a quem se queria fazer abdicar; motivo plausível, pois, havia 
para que eu fosse agrediqo." 

Naquele tempo, sua posição j:)ra vantajosa: seu partido estava no 
poder, seus adversários, na oposição, em uma Câmara 

"cuja maioria era composta de indivíduos do meu partido, onde 
por conseguinte puderam logo aparecer defesas vigorosas ·que 
os meus amigos não hesitaram em fazer-me; enfim; eles me 
atacavam a peito descoberto e por acontecimentos contemporâ-
neos, ou que tinham tido lugar em tempos muito próximos e 
podiam ser apreciados segundo as circunstâncias que os haviam 
motivado." 

(27) V. JOAQUIM NABUCO: Um estadista do Império, vol. I, Rio 1897, p. 
110, notas. 
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Agora, as circunstâncias mudaram. É atacado de emboscada, tendo 
apenas um amigo para defendê-lo, contra acusações que se apóiam em 
documentos trincados .de muitos anos atrás: 

"Estes novos adversários que não me querem c_onceder já, 
não digo anistias, que uma alma generosa concede sempre em 
casos tais, mas nem ao menos a prescrição que a lei _dá aos 
mesmos crimes graves, depois que passam 10 anos vão mexer 
um passado de 13, de 14, de 15 e até de 33. anos!! Trazem 

- . - fatos que já não estão na lembrança de alguém, e por conse-
guinte as circunstâncias que os motivaram não. podem hoje ser 
bem apreciadas." 

Sentindo-se já "velho, cansado, desanimado e doente", fará porém 
ti,1do para se defender. 

Em longa intervenção, procura refutar com documentos e textos as 
acus_f!ções de André Bastos de Oliveira, Joaquim Vilela de Castro Tavares 
e José Cesário Miranda Ribeiro. 
. . Repele espe~ialmente a acusação _de estar agora censurando, no 

·,Si~ .Carneiro Leão,. um procedimento que usou quando ele, Alencar, era 
.p~esidente do Ceará: _· 

"Eu tratava de assassinos ferozes que -percorriam em bandos 
· toda a província: o Sr. Honório se refere a'réus· de crimes polí-

ticos. Poderão dizer que Pedro Ivo e Caetáno Alves são assassi-
nos: mas isso é só dizer; o fato é que se eles forem presos hão 
de ser julgados como réus de crimes políticos, como já foram 
julgados os seus co-réus. Esta é a primeira diferença; a segunda 
é que o Sr. Honório oferece uma gratificação extraordinária, um 
prêmio de 4 a 8 contos de réis que pode excitar todas as ambi-
ções, e isto tem comparação com a tênue gratificação de 100 e 
200 réis- que eu estabelecia no :rrieu regulamento?'' 

19 de fevereiro de 1850, t. II, p. 171-197. 

N.&C. 

Foi a mais longa intervenção do Pe. Alencar no Senado, Ínterrompida 
aliás pelo presidente,· barão de Monte Sa~to, que . conced~r~ a. palavra 
supondo que se tratava de breves explicações. É um longo trecho auto-
biográfico, importante para se avaliar a atuação política do Pe. Alencar. 
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SESSÃO DE 1851 

JOSJ!: MARTINIANO DE ALENCAR 

Manda ·emenda ao projeto de Voto de Graças, emenda que vai ao 
encontro da mais profunda aspiração de todos os brasileiros, expressa, 
aliás, na própria Fala do Trono. 

"Nada mais é essencial para a prosperidade do pais do que 
a paz, a união, a concórdia entre os diversos membros da família 
brasileira." 

Entretanto, observa: 

"Como podem todos os brasileiros ocorrer a este reclamo 
paternal do soberano, quando muitos ainda gemem e sofrem 
tantos males? Quando muitos estão dentro das masmorras, outros 
comem o pão amargoso do desterro em paises estrangeiros? 
Como podem ocorrer a este brado patriótico do soberano aqueles 
que, como eu, sentem os µiales desses infelizes, que tomam Pº! 
eles todo o interesse, que os acompanham com o seu coração, 
com a sua alma nos cárc.:eres e no desterro? Dir-se-á que são 
poucos os que pensam c·pmo eu? Aqui é que está o engano! 
Senhores, não duvido as~everar que nestes sentimentos sou o 
intérprete fiel da grande maioria dos brasileiros, e, digo mais, 
sou fiel intérprete do pensamento da quase totalidade dos per-
nambucanos." 

Sua emenda vai no sentido de sugerir uma anistia ampla, porque 
está convencido de que a severiqade não extingue mas provo~ novas 
revoluções. l!: a lição da história, esvecialmente da história de Pernambuco. 

"Qual é a província do Brasil que tem mais sofrido, que 
tem mais sido castigada que aquela? Onde tem aparecido mais 
revoltas? Por mais que o castiguem, por maior que seja o rigor, 
esse povo brioso e valente não pode ser acobardado." 

Relembra a história de Pernambuco para fundamentar sua asserção. 
Cita vários textos e cartas que mostram ser a anistia uma aspiração gene-
ralizada no povo brasileiro. 

26 de maio de 1851, t. I, p. 354-359. 
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N.&C. 

A emenda do Pe. Alencar é uma emenda aditiva ao trecho final do 
Voto de Graças que dizia: 

"Senhor! O brado de união que por mais de uma vez tem partido 
do alto do trono de V. M. l. não deixará de ecoar no coração dos brasi-
leiros." 

O Voto de Graças fora redigido por uma Comissão composta dos 
senadores Carneiro Leão, visconde de Olinda e Limpo de Abreu. 
A emenda foi apoiada. Nas sessões seguintes, é impugnada por Carneiro 
Leão e pelo visconde de Olinda. Acaba rejeitada na sessão de 28 de maio 
(Anais, I, 421). 

JOSlt MARTINIANO DE ALENCAR 

Considera que "da decisão do projeto pende em grande parte a sorte 
do sistema liberal no Brasil". 

Proourará falar com sangue frio, tratando exclusivamente da matéria 
e evitando os argumentos ad hominem. 

Todas as coisas nascem, crescem, chegam ao apogeu e declinam: 

"Isto que sucede na ordem física, acontece igualmente na 
ordem moral e política, e, por conseguinte, nas idéias liberais; 
mas o que lastimo, o que sinto é o que a este respeito se nota 
de particular no Brasil. Nas outras nações a liberdade tem nas-
cido e marchado no decurso de muitos anos; s6 depois de séculos 
tem declinado: no Brasil, pelo contrário, parece que, apenas 
aparecem, antes de serem postas em prática, logo começaram 
a declinar, e, na carreira em que vamos no caminho do regresso, 
breve elas desaparecerão de todo." 

Faz o retrospecto do sistema liberal no Brasil, que começa em 1825 
e cresce até 1837: 

"Parece que dali para cá tem retrogradado, e tem ido em 
um regresso espantoso; e se este projeto foi adotado, teremos 
então passado o Rubicon no caminho do regresso. 
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Pretendem comparar esse projeto com outro apresentado por Feijó 
cm 1839. Mostra que no projeto de Feijó se respeitavam os limites marca-
dos pelo § 35 do artigo 179 da Constituição, enquanto o projeto atual 

"ataca as garantias da segurança individual do cidadão que a 
Constituição não permite suspender." 

Hoje, pretende-se fazer passar disposições que farão o país regressar 
"para trás da monarquia absoluta": · 

"Se. eu não estou enganado, na monarquia portuguesa nunca 
se julgou um cidadão em conselho de guerra senão na revolu-
ção de 1817." 

Refuta as idéias em que se fundou a Comissão de Constituição para 
apadrinhar o projeto: 

"A primeira é que o que ela autoriza no projeto é usado nas 
nações estrangeiras que também têm sistema liberal; a segunda, 
que o projeto tinha o seu fundamento no § 35 do artigo 179 da 

. nossa Constituição. Desdfi porém que se lhe argumentou com 
razões de simples institui,ção contra estes dois fundamentos do 
seu projeto, ela as abandpnou, e foi então buscàr outras razões, 
outros artigos da Constituição pára sustentar um projeto que 
·ela julgava muito firmado naquele parágrafo da Constituição; 
por onde mostra. que a nobre Comissão mesmo não tem uma 

· . id.éla. segura acerca da doutrina do seu projeto. Sim, fácil foi 
, mostrar .à nobre Comissão que nós nada tínhamos neste negócio 
de saber o que se fez nas nações estrangeiras, uma vez que não 
tratamos do jure constituendo, que temos já d.ireito estabelecido, 
e que o projeto não se podia firmar nele, isto é, no artigo 179, 

. § 35, pois que este só autoriza a dispensa de algumas formali-
dades garantidoras da liberdade do cidadão." 

Analisa então o sistema cópstitucional brasileiro, que garante "a 
inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos e tem por base 
a liberdade: a propriedade e a segurança individual". 

"Ora, a Constituição deu imensas regras para se alcançarem 
estes três objetos, que s1io a base das Constituições de todas as 
sociedades livres; mas, reconhecendo ela que em todas as coisas 
humanas há sempre casos em que se não pode marchar de um 
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modo absoluto, deu exceções, mas exceções para quê? Acerca 
da liberdade; deu também uma única exceção acerca da pro-
priedade; mas não deu exceção alguma acerca da segurança do 
cidadão. Sim, quando há invasão de inimigos ou rebelião, a 
Constituição permite que os oradores políticos suspendam algu-
mas garantias da liberdade do cidadão; mas nunca aquelas que 
dizem respeito à sua segurança, e esta segurança só pode existir 
quando o cidadão é julgado no tribunal que a mesma Constitui-
ção estabelece para o seu julgamento; é este o sistema da 
Constituição; tudo o mais é abuso que não pode ser autorizado 
pelos poderes que a mesma Constituição tem criado." 

Insiste na necessidade de se preservar a segurança do cidadão, 
ameaçada pelo projeto: 

"Ataque-se embor1a, em crises arriscadas, a liberdade do 
cidadão, porque i:sso pode ter remédio; mas nunca se ataque 
a sua segurança, fazendo-o punir em um juízo que não é o seu." 

Tece considerações sobre a organização do sistema judiciário e espe-
cialmente a questão dos juízes especiais: 

"Eu perguntaria ainda mais: este projeto abrange também 
os senadores e todos os outros privilegiados? [ ... ] Peço a alguns 
dos ilustres membros da Comissão que me digam se ele abrange 
os senadores e qualquer outro privilegiado. Dir-se-me-ão que 
não; mas por quê? Onde está a base desse direito do senador 
de não ser julgado senão no Senado? Na Constituição. Pois não 
é mesmo nela que o cidadão tem a base do direito de não ser 
julgado senão no foro geral e pelo projeto não é arrancado dele 
para ir a um tribunal espPcial ·porque as circunstâncias o 
exigem?" 

Considera o projeto aesnecessário: todos os crimes nele previstos 
já são tratados no Código Criminal. Por outro lado, não crê que o país 
enfrente perigo iminente para justificar leis como a que se pretende 
aprovar: 

"Senhores, e aonde está este perigo iminente para fazermos 
semelhantes leis? Fala-se em uma guerra. Pois só porque se fala 
em uma guerra viai-se alterar a legislação em pontos tão essen-
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cia1s, a segurança do cidadão? Onde está este perigo? Catilina 
está às portas de Roma e o Senado delibera, como dizia o grande 
orador romano? Pois não temos fé na energia da nação piara 
rebater uma guerra estrangeira sem necessidade de sujeitar o 
cidadão brasileiro a ser processado no território da guerra, no 
meio do exército, por tribunais que não são os natm1ais? Eu, 
Sr. presidente, não tenho o menor horror aos militares, pelo 
contrário, tenho-lhes um certo amor, uma certa dedicação: em 
primeiro lugar porque conheço muitos militares estimáveis e, 
em segundo, porque vejo que no Brasil dá-se uma circunstância 
acerca dos militares que não se dá em muitas partes e que me 
dá muita espeijança para a liberdade no meu país (apoiados). 
Os militares no meu país não são os que mais capricham da 
influência da es·pada (apoiados). Há entre nós militares de muita 
influência, pelos seus merecimentos, pelos seus serviços, entre-
tanto não têm a arrogância de quererem mudar os destinos dia 
nação como em outra parte está sucedendo." 

E conclui: 

(Com esse projeto) "se acaba o poder da Constituição para 
suceder-lhe a soberania, a ditadura do Poder Legislativo. Desde 
que se estabelece como princípio <1ue o Corpo Legislativo em 
qualquer caso, por extraordinário que seja, pode suspender o 
que é indispensável à segurança do cidadão, e fazê-lo julgar 
em conselhos de guerr~ por crimes civis marcados no Código, 
não há mais Constituição; há sim uma ditadura temível seme-
lhante a essa de que gozava o Seniado de Roma quando sob 
iguiais pretextos dirigia aos cônsules aquelas solenes palavras: 
- Caveant consules ne quid detrimentires publica dapiat. 

10 de julho de 1851, t. III, p. 191-199. 

N.&C. 

Em discussão o projeto declarando quais os indivíduos que ficam 
sujeitos ao julgamento dos conselhos de guerra, no caso em que o Governo 
declarar em vigor as leis de guerra. 
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51/3 JOSÉ MARTl='JIA:'\O DE ALENCAR 

Queixando-se de seu estado precário de saúde, não pode porém omi-
tir-se de votar sobre o projeto que vem representar um precedente muito 
notável no nosso direito público constitucional, de vez ·que atribui uma 
competência excessiva ao Legislativo. Alega-se, em defesa do projeto, 
o exemplo da Inglaterra, onde o Parlamento pode fazer tudo, menos 
"fazer de um homem uma mulher e de uma mulher um homem". Mas 
se esqueceu que lá não existe uma Constituição escrita nem divisão de 
poderes. 

O projeto pretende reformar o Código Criminal e o Código do Pro-
cesso. 

O Código Criminal, promulgado em 1830, só prevê a pena de morte 
para certos casos de homicídio. O projeto estende a pena de morte a 
outros crimes, primeiramente ao de espionagem. A idéia se inspira na 
legislação de guerra, mas os autores do projeto não consideram a origem 
dessa legislação: 

"Houve .tempos muito desgraçados, houve tempos em que o 
espírito humano estava possuído de idéias tão extravagantes que 
se julgava ser justo, ser de eqüidade matar uma criatura humana, 
a fogo lento, para fazer a glória de Deus e o aumento da religião. 
Houve tempos também tão desgraçados que a guerra era quase o 
estado habitual das nações; podia-se chamar o seu estado normal; 
quase sempre se estava em guerra; então toda a astúda humana, 
tudo quanto o homem podia inventar de cruel, se estabelecia para 
vencer a guerra. Foi nesses tempos que apareceram os artigos de 
guerra, foi nesse tempo desgraçado que tiveram a sua origem; 
uma desgraçada necessidade os exigia, esse estado violento, esse 
estado de barbaridade em que a guerra colocava as nações, exigia 
de alguma maneira essa legislação violenta. Era necessário que 
cada nação usasse de todo o rigor para levar avante a sua vitória, 
e o meio foi essa legislação bárbara. Mas o estado das nações já 
não é esse estado de guerra constante; a diplomacia tem evitado 
muitas guerras, ou mesmo em conseqüência do espírito do século 
já se vê a Europa passar 30 anos sem guerra; todos estes artigos 
de guerra, todas essas disposições cruéis, próprias desses tempos 
de barbaridade, como que tem desaparecido, quase que já não 
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são executadas. ~fas nós, Sr. presidente, depois de um quarto de 
século de sistema representativo, depois de 21 anos do Código 
Criminal, que pareceu ser conveniente às luzes do século, lem-
bramo-nos ainda desta legislação bárbara." 

Com essa medida, estamos pretendendo organizar o direito de guerra: 

"Eu não sei se o direito da guerra pode ser estabelecido por 
uma nação; o direito da guerra deve ser executado por todas 
as nações beligerantes. Não sei se o direito de guerra não deve 
ser como um direito internacional. Todas as nações têm certos 
princípios que regulam o seu exército, esquadra, etc.; mas uma 
nação estabelecer como regra estes princípios neste tempo em 
que a guerra se tem tornado menos freqüente, em que as neces-
sidades da guerra não o exigem, parece-me em verdade uma 
coisa extraordinária." 

Considera assim que o projeto é inconstitucional e desnecessário, 
bastando que se aplique o Código Criminal para afastar os riscos que 
o proj-eto pretende prevenir. 

O projeto pretende também ~1lterar o Código do Processo. A Cons-
tituição estabeleceu a necessidade de alguns tribunais particulares, e, 
entre esses, para o tribunal militl.}r, ou conselhos de guerra. 

Mas estes se destinam exclusivamente ao julgamento de militares: 

"Ora, se o tribunal militar chamado conselho de guerra é 
privativo simplesmente para sustentar o foro militar, como é que 
paisano há de ir responder perante ele? Se nós o tirarmos de seu 
mister para que julgue crimes de paisanos, temo-lo constituído 
em tribunal especial; istq é claro" [ ... ] 

"[ ... ] o projeto é inconstitucional, porque tirando o cidadão 
brasileiro do seu foro, entregando-o a um novo foro quando 
comete certos crimes, fazendo-o julgar em conselhos de guerra, 
tem feito desses conselhos de guerra Comissões especiais que são 
expressamente proibidas pela Constituição. Parece-me que não 
pode haver questão sobre isto, que o projeto nesta parte é incons-
titucional, que não pode ser admitido de forma alguma" (apoia-
dos). 
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Depois de insistir nas mesmas idéias, conclui resumindo sua posição: 

"Concluo dizendo que julgo que o primeiro objeto do artigo, 
que é alterar as penas, não está em harmonia com as luzes do 
século e as necessidades do país, porque aumenta as penas em 
uma proporção desordenada a respeito dos delitos; na segunda 
parte, que a Assembléia Geral não pode tirar o cidadão brasileiro 
do seu foro comum para o fazer julgar em conselhos de guerra, 
porque eles são privativamente organizados para julgar os milita-
res, e pelos crimes puramente militares. Por estas razões voto 
contra o artigo 1 Q do projeto." 

6 de a~osto de 18.51, t. IV, p. 136-144. 

N.&C. 

O Pe. Alencar, apoiado pela minoria do Senado, continua a lutar 
por suas idéias liberais. Era apoiado pelo senador Dantas e Dom Manuel 
de Assis Mascarenhas. A maioria entretanto já perdera seu grande líder, 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, que falecera em 1850. O projeto foi 
aprovado na sessão de 20 de agosto (Anais, IV, 385). 

Esta foi a última intervenção do Pe. Alencar. Encen·ara assim sua 
carreira parlamentar lutando pelo sistema liberal, aquele que desde sua 
juventude se comprometera no Brasil com as idéias liberais. Alencar 
morreria em 1860, mas até lá não participará mais dos debates e obstará 
mesmo de comparecer ao Senado. 

NONA LEGISLATURA 

(1853-1856) 

Esta Nona Legislatura transcorreu em clima da maior estabilida::le. 
'Nela, apenais uma vez um padre senador intervém, nos debates. Na 
Décima Legislatura, que abrange os anos de I857 a 1860, nenhum padre 
tomou a palavra, o que demonstra o declínio da participação do clero 
nos trabalhos parlamentares. 

Igualmente assim, transcorrerão as sessões da Décima Primeira Legis-
latura, que abrange os anos de 1861 a 1863. 
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55/1 

SESSAO DE 1855  

ANTôNIO DA CUNHA VASCONCELOS 

Relembra que em 1834 já se discutia na Câmara dos Deputados um 
projeto que 

"tinha por fim mudar as épocas da abertura e encerra-
mento da Assembléia Geral, alegando-se para isso a dificuldade 
que havia de poderem-se reunir os representantes da nação 
no princípio do mês de maio, por ser então o tempo da con-
tramonção para se poder navegar do norte para o sul." 

O projeto fora rejeitado para respeitar as datas previstas na Cons-
tituição, mas ao mesmo tempo, para obviar o inconveniente da con-
tramonção fora proposta a criação de uma companhia de paquetes de 
vapor. A companhia funcionou a contento, mas agora 

"aparece um contrato que na linha do norte exclui duas pro- 
víncias, das quais vêm sete deputados".  
"Segundo o contrato estes vapores grandes de que ele trata  
só hão de entrar nas barras dessas províncias quando os co- 
mandantes, que são sempre opostos às províncias pequenas,  
quiserem" [ ... ]  

"Julgo, Sr. presidente, que uma companhia de vapores tais 
não é a que convém ao Brasil. O Brasil deve subvencionar uma 
companhia que tenha vapores que entrem nos portos de todas 
as províncias para as pôr em comunicação umas com as outras, 
para assim facilitar suas relações comerciais. Por que não esta-
beleceu contrato para o qorte o mesmo que estabeleceu para 
o sul quanto ao tamanho dos vapores?" 

Propõe que se prefiram vapores menores que possam entrar nas 
barras dos portos de todas as ca?itais do n01te. Os grandes vapores 
devem ficar ao largo e o embarque dos passageiros em escaleres é muito 
difícil em dias tempestuosos. 

30 de agosto de 1855, t. III, p. 652-664. 

N.&.C. 

Tratava-se de uma proposição vinda da Câmara dos Deputados apro-
vando novo contrato com a Companhia de Paquetes a Vapor. O Pe. Cunha 
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Vasconcelos, senador pela Paraíba, via que o contrato, subvencionando 
a compra de paquetes maiores, iria prejudicar as províncias do norte 8 

nordeste. O projeto foi aprovado em segunda discussão, na sessão de 
31 de agosto (Anais, III, 701). 

Tratava-se de aprovar o contrato entre o Governo representado pelo 
ministro do Império, Luís Pedreira do Couto Ferraz e a Companhia 
Brasileira dos Paquetes a Vapor, de 2 de janeiro de 1855. 

A resolução foi aprovada e o Governo expediu o Decreto n9 846, 
de 28 de maio de 1856 pondo-a em vigor. Essa Companhia tinha como 
gerente Joaquim Marques Batista de Leão. Teve seu nome alterado para 
Companhia Brasileira de Navegação a Vapor e na República foi subs-
tituída pelo L6ide Brasileiro. 

DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

(1864-1866) 

A Décima Segunda Legislatura teve uma primeira sessão ordinária, 
iniciada a 19 de janeiro de 1864 e encerrada a 3 de maio do mesmo ano; 
uma segunda sessão ordinária, que se estendeu de 3 de maio de 1864 a 8 
de julho de 1865, quando foi adiada para 4 de março de 1866; uma 
terceira sessão ordinária de 5 de março a 3 de maio do mesmo ano, e~ 

finalmente uma quarta e última sessão, iniciada a 16 .de setembro de 1866. 

SESSÃO DE 1865 

65/1 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O Gabinete anterior ao novo Gabinete tinha em seu programa ex-
tensas e variadas reformas sobre os mais importantes ramos da adminis-
tração pública. Cita, como exemplo: reforma do Conselho de Estado, 
do sistema eleitoral, da administração provincial e municipal, enfim, o 
que há de mais importante no serviço do país. 

Não sabe se o novo Gabinete está disposto a levar adiante essas 
reformas. Preocupa-se com o fato de que, na preparação do orçamento, 
o Governo parece absorvido com o programa de debelar a guerra. En• 
tretanto, está 

"persuadido também que, enquanto o Gabinete se propuser a 
fazer a guerra no exterior, que é um sentimento geral da nação, 
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não pode deixar de governar interiormente o país e ter uma 
forma, um pensamento de dirigi-lo". 

Assim, não tem elementos para definir sua posição ante o novo 
Gabinete: 

"a minha pos1çao em frente do novo Gabinete é de uma ex-
pectativa toda simpática ou antes de confiança, até que seus 
atos dêem motivo de pensar e obrar de outra maneira". 

Entre as reformas previstas, dá particular importância à do sistema 
eleitoral. 

"Com relação à reforma eleitoral eu direi somente de pas-
sagem que é uma necessidade sentida no país, de tal sorte que 
se o Corpo Legislativo não cuidar em fazer reforma, não direi 
radical, mas que traga à representação nacional a verdadeira 
·expressão do voto da nação, o sistema representativo corre imi-
nente risco de desacreditar-se entre nós." 

A esse respeito, sustenta a tese da necessidade 

"da relação à base da eleição pela população absoluta; porque 
entendo que, quando a Co:nstituição determina no artigo 79 que 
o número dos deputados sierá proporcional à população absoluta 
das províncias e do império como sucede com a Constituição 
dos Estados Unidos, da Bélgica, do Chile, que determina a po-
pul'ação que tem direito a eleger um representante". 

30 de maio de 1865, t. I, p. 76-77. 

N.&.C. 

O Pe. Tomás Pompeu de Sousa Brasil abandonaria o ministério sacer-
dotal e se laicizaria. Entretanto, pelo fato de ter sido eleito como sacer-
dote e mesmo depois de laicizado \nanter sua adesão à Igreja, decidimos 
incluir neste estudo suas intervenções no Senado, como o fizemos a res-
peito de sua atuação na Câmara. O Gabinete liderado pelo ministro do 
Império, José Liberato Barroso, caíra a 11 de maio e fora logo substituído 
por novo Gabinete, sob a chefia do marquês de Olinda, Pedro de Araújo 
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65/2 

Lima. O Pe. Pompeu é advertido pelo presidente do Senado, visconde 
de Abaeté, Antônio Paulino Limpo de Abreu, de que estava em terceira 
discussão o orçamento do Império, e que, conforme o regimento do Senado, 
não se admitiam debates de ordem política, mas exclusivamente orçamen-
tária. O Pe. Pompeu se escusa e pede licença para continuar com a pala-
vra, para tratar de assuntos do orçamento. É o que fará na intervenção 
seguinte. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O ex-ministro do Império julgava insuficiente a atual divisão de 
bispados. Já defendera essa opinião: 

"Estou convencido, Sr. presidente, de que a alta circunscrição 
eclesiástica estabelecida no Império, isto é, a divisão em doze 
bispados para uma população de mais de 10.000.000 de habi-
tantes, em um país de tão extensa superfície é mais que insu-
ficiente; e prova isto não só a falta de pasto espiritual que 
deixam de receber muitos habitantes que moram no interior dos 
respectivos bispados, como também o fato de que não há país 
nenhum católico onde uma população tão extensa e derramada 
em uma superfície tão lata tenha tão poucos bispados. Há bispa-
dos no Brasil como o de Pernambuco, compreendendo mais de 
1. 600. 000 habitantes; não há bispado nenhum na Europa, com 
exceção mesmo do bispado de Paris, aliás, circunscritos a uma 
cidade, que compreenda tão numeroso rebanho. 

Eu, portanto, faço votos como o nobre ex-ministro para que 
as circunstâncias do país permitam que o mais cedo possível se 
adote uma circunscrição eclesiástica mais cômoda aos interesses 
espirituais. O mais zeloso prelado não poderá com a circunscri-
ção atual percorrer o seu bispado, visitar o seu rebanho e satis-
fuzer o preceito evangélico de conhecer suas ovelhas e ser por 
etas conhecido." 

Refere-se a seguir ao conflito que ameaçava explodir entre o poder 
civil e o poder eclesiástico a propósito do ensino religioso, por ocasião 
do decreto de 22 de abril de 1863 que "organizou e, de alguma maneira, 
secularizou os seminários". Sustentara a posição dos bispos, mas fora 
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contraditado no Senado e não tivera oportunidade de replicar. O conflito 
já foi contornado, mas ficara a a(:usação de que teria atribuído uma 
impiedade contra o Governo e o ministro de Estado. Repele a acusação: 

"O que eu disse foi que o Governo conquanto desejasse pro-
teger a Igreja tinha-se ingerido demasiado nos negócios eclesiás-
ticos e que esta ingerência como que tirava as atribuições que 
competiam ao poder espiritual; ora, da ingerência do poder civil 
nos negócios eclesiásticos não se deduz que ele obra com impie-
dade, ou que seja ímpio." 

Defende a seguir a consignação no orçamento de várias verbas. 
Pede a verba de 16 contos de réis, para reparar a catedral de Mariana: 

"O Governo não deve deixar cair um templo tão notável 
como a Sé de Mariana ... 

O Sr. Ferreira Pena: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - Só porque pode achar outra Igreja que 

sirva para o mesmo fim." 

Defende novas medidas orçaII)entárias para os palácios episcopais. 

"Lembro também que seria conveniente que o Governo em 
vez de pagar altos aluguéis por prédios particulares, como acon-
tece no Ceará, onde foi alugada por 16:400$ por espaço de 
quatro anos uma casa particular, aliás sem as acomodações pre-
cisas para uma residência episcopal, trate de adquirir prédios 
ou edificar palácios próprios para os bispos, como convém à 
alta dignidade de princípios da Igreja." 

Lastima que o relatório do ministro do Império não faça referência 
à situação dos seminários e do ensino religioso: 

"Não sei quantos seminários funcionam no Brasil, não sei 
quantos alunos freqüentam esses seminários; entretanto que esta 
notícia devia ser trazida ao Corpo Legislativo. Sei apenas que 
o seminário do Ceará, inaugurado em dezembro do ano passado 
provisoriamente em um edifício particular, funciona hoje com as 
aulas completas e freqüentado por 60 ordenandos." 

Apresenta emenda incluindo a verba de 10 contos para o seminário 
do Ceará. 
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Queixa-se do fato de não se cumprirem as determinações do Concí-
lio de Trento sobre o provimento dos benefícios eclesiásticos em vacância: 

"No Ceará, por exemplo, onde já quatro anos antes de 
ser desmembrado de Pernambuco não tinha havido concurso, 
não se tem feito depois nenhum até hoje; de maneira que há 
seis para oito anos estão vagas 18 ou 20 Igrejas o que é contrá-
rio não s6 à disposição canônica porque os padres do Concílio 
de Trento nada julgavam mais necessário do que o provimento 
efetivo, colação dos benefícios, mas também os interesses dos 
vigários encomendados que estão reduzidos a receber metade 
da côngrua que o Estado marca para os vigários colados. Em 
vez de 600$ paga-se-lhes 300$, entretanto que o vigário enco-
menda.do presta o mesmo serviço, tem os mesmos ônus e a mes-
ma jurisdição que o vigário colado, além da desvantagem de estar 
sujeito a uma demissão ad nutum." 

Refere-se depois ao projeto de reforma da instrução pública anun-
ciado pelo Ministério e confiado a um oficial de secretaria. Julga a ma-
téria de tal importância que deveria ser da alçada do Conselho de Es-
tado ou do Conselho de Instrução Pública, de vez que se pretende 

"apl:car às circunstâncias do país os mais importantes me-
lhoramentos que se têm operado entre as nações civilizadas." 

Analisa a situação da instrução primária, sobre a qual os dados são 
escassos: pouco se sabe 

"sobre o estado da instrução nas províncias, seu adianta-
mento ou regresso, seu sistema, método e programa. Tudo isso 
impo1ta saber; porque cumpre velar com a mais séria atenção 
sobre esta necessidade social, cumpre sair dessa vergonhosa ro-
tina legada pelos tempos coloniais e realizarmos a promessa cons-
titucional." 

Utilizando os dados disponíveis, organizou uma tabela da qual se 
pode depreender que 

"a província mais adiantada na instrução pnmana é a do 
Paraná, onde cabe 1 aluno por 32 habitantes, e as mais atra-
sadas Piauí e Pernambuco, onde cabe 1 por 234 e por 191." 
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PROVlNCIAS 

Amazonas ...............  
Pará .....................  
!vfaranhão ................  
Piauí ....................  
Ceará ...................  
Rio Grande do Norte .....  
Paraíba ." ................  
Pernambuco ..............  
Goiás ....................  
Rio de Janeiro ...........  
São Paulo ...............  
Paraná ....•........••.••.  
São Pedro ...............  
Minas ...................  
Corte ( munid..-pio) ........  

Alunos  
Públicos  

458  
4.066 
2.876 

964  
4.971 
1.087 
1.-800 
3.856 
1.540 
6.532 
7.069 
l.(){)5 
6.012 

16.907 
3.300 

63.135 

Alunos  
Particulares.  

66  
838  
646  
21  

236  
67  

116  
1.280  

25  
1.855 
5.128 

896  
2.413  

?  
4.167 

17.801 

Total 

524  
4.904 
3.522  

985  
5.207 
1.154 
1.-9'76 
5.136 
1.565 
8.376 

12.197 
2.501 
8.425 

16.909 
7.557 

80.928 

População  
Livre  

68.000 
290.000 
330.000 
230.000 
500.000 
200.000 
250.000 

1.000.000 
200.000 
700.000 
700.000 
80.000 

380.000 
1.200.000 

300.000 

6.428.000 

Um aluno 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
l 
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

1  

Por  
Habitantes  

130  
60  
93  

234  
97  

173  
126  
191  
127  
57  
57  
32  
45  
7  

40  

80  



Analisa os dados desta tabela. 

"Desses mapas, Senhor presidente, resulta que em quatorze 
províncias do Império e da Corte freqüentam as aulas públicas e 
as particulares 80. 928 alunos para uma população livre de 
6. 428. 000 habitantes, cabendo um aluno por 80 habitantes. Ora, 
quando se observa que entre nós há apenas um aluno nas es-
colas públicas e particulares por 80 habitantes livres, e na Ho-
landa um por oito, como refere Mr. Cusin, pode-se dizer que 
na verdade é menos que lisonjeiro, é lastimável o estado da ins-
trução primária no Brasil. 

A população de 6.428.000 habitantes deve contar 918.000 
indivíduos de seis a quatorze anos, idade escolar, segundo as 
leis da estatística; por conseguinte, nessas quatorze províncias 
e na Corte há 918. 000 indivíduos que deviam freqüentar as es-
colas; entretanto, só as freqüentam 80. 928 alunos, donde se segue 
que mais de 800. 000 meninos não consta que recebem instrução 
alguma!" 

Detém-se mais na análise da situação da Corte, sobre a qual existem 
dados mais consistentes: 

"Consta que freqüentaram as 42 escolas públicas 3. 390 
meninos de um e outro sexo e as escolas particulares 4 .167, ao 
todo 7 .557, isto é, 1 por 40 dos habitantes livres do município; 
e com essas escolas se despendeu 130. 087$501 segundo o orça-
mento do diretor, custando cada aluno 38$344. É onde o ensino 
público é mais caro, e ao mesmo tempo mais insignificante. 

Com muita razão disse o ilustre diretor da instrução pública 
da Corte, que há aparato grande, despesa grande e resultado 
pequeno. Na verdade o aparato consiste nesse mecanismo de 
inspetores, delegados, conselho diretor, regulamentos, etc. 

Há muita despesa, porque se gasta a soma avultada de 
357:642$250, pedida no orçamento do município, custando um 
aluno primário 38$344 e um secundário 356$344, ao passo que na 
Prússia custa ao Estado um aluno primário 43 cêntimos e na 
Holanda 1 franco e 25 cêntimos, segundo Mr. Cusin. 

Há pouco proveito, porque há 3. 390 alunos para uma popu-
lação de 300. 000 habitantes livres e 4 .167 nas escolas particula-
res, cabendo 1 por 40 habitantes." 
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O precário estado da instrução pública é atribuído pelo Diretor da 
Instrução Pública da Corte 

"à escravidão a que o magistério particular está entre nós sujeito 
por lei e faz votos pela liberdade do ensino. Eu não compreendo 
Sr. presidente, o que é que o ilustre diretor da instrução pública 
entende por escravidão do ensino; porque, se ele quer faculdade 
ampla para qualquer abrir escolas públicas, como se pode abrir 
um estabelecimento industrial, não sei se nisto haveria vantagem 
ou perigo para o Estado. Se há coisa em que deve velar o Estado, 
é sobre a educação do povo, para bem formar a mocidade da 
geração futura, de quem devemos esperar a regeneração do 
nosso país. 

Pelas nossas leis todos ou qualquer indivíduo, nacional ou es·· 
trangeiro, pode abrir estabelecimentos de educação, ensinar, etc., 
contanto que satisfaça certas condições, que se exigem como ga-
rantias da capacidade moral e intelectual do mestre. 

É dessas condições que fala como escravidão do ensino? 
Ou eu não compreendo o fim da educação ou ela não deve ser 

confiada a qualquer sem se perguntar pelos seus títulos de habi-
litação. Se há, segundo minha humilde opinião, um dever impor-
tante e muito grave para o Estado, é o de velar na educação do 
povo para formar cidadãos úteis e honestos e evitar que se for-
mem réus de polícia ou pandidatos às galés". 

Nem se resolve o problema, confiando-o à apreciação dos pais de 
família: 

"Se estes não podem por si dar educação a seus filhos e se 
vêem obrigados a confiá-los a outros indivíduos, é mister que o 
Estado vele por eles para que os mestres tenham com efeito as 
necessárias habilitações, a fim de que em vez de educação, não 
vão os meninos receber a, perdição." 

Não sabe por que não se urge a lei que obriga os pais a mandarem 
seus filhos à escola. Citando exemplos de várias nações, é de opinião 
que, se o ensino obrigatório 

"coage um pouco a liberdade individual, traz em resultado a 
ilustração do povo. Se o Estado tem obrigação, como não se pode 
contestar, de educar o povo, como tem de prevenir os crimes e 

142 



de promover a felicidade do povo, deve ter ípso facto o direito 
de exigir dos pais de família que para esse fim mandem seus 
filhos às escolas; porque a ignorância é meio caminho para o 
crime e fonte de grandes infelicidades". 

Volta a insistir na necessidade da estatística, mostrando as impressões 
dos levantamentos feitos na Corte: 

"[ ... ] posso estar' em erro, mas penso como aqueles que entendem 
que a estatística é uma imperiosa necessidade para todos os 
países de livre exame, porque como observa o grande poeta 
alemão, o distinto Goethe, não só os algarismos governam o mun-
do, mas também mostram como ele é governado. Não sei como 
se possa dirigir bem a administração de um país sem conhecer 
sua população e seus recursos para se distribuir o recrutamento, 
esse imposto de sangue e mais ônus sociais, etc." [ ... ] 

Insiste por fim na necessidade da construção da estrada de ferro 
de Baturité a Fortaleza, justificada pelo grande escoamento das safras, 
especialmente de café e algodão. 

30 de maio de 1865, t. l, p. 76-80. 

N.&.C. 

A exigencia da criação do seminário nas dioceses não foi obedecida 
pela administração no Brasil. 

O de São José, no Rio de Janeiro, foi fundado em 5 de setembro 
de 1739 por D. Frei Antônio de Guadalupe (havia mais dois seminários 
no Rio: o da Lapa, fundado pelo Pe. Ângelo Sequeira, que cedeu lugar 
aos Carmelitas e foi incorporado ao diocesano, e o de São Joaquim, meio 
colégio religioso que foi convertido no Colégio Pedro II); o de Santo 
Alexandre, no Pará, fundado a 17 de abril de 1749 por D. Frei Miguel 
de Bulhões, a conselho do Pe. Malagrida, S. J.; o de Nossa Senhora da 
Boa Sorte, em Mariana, fundado a 20 de dezembro de 1750 por D. Frei: 
Manuel da Cruz; (o Seminário Menor foi criado por D. Viçoso); o de 
Nossa Senhora das Graças, em Olinda, fundado em 16 de fevereiro de 
1800 por D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho; o de São 
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Dâmaso, na Bahia, fundado por D. Francisco clt> São Dâmaso Abwu 
Vieira, em 15 de agosto de 1815. Por estranho que pareça, o de São 
Paulo só foi criado em 9 de novembro de 1856 ( 28 ) . 

O do Rio Grande do Sul em 1857; o do Ceará em 1866. 
Em 8 de janeiro de 1845, D. Manuel de Monte Rodrigues de Araújo 

sendo deputado, apresentou um projeto de lei criando um curso de Ciên-
cias Eclesiásticas, com um curso preparatório. Não foi aprovado. 

Goiás não teve seminário episcopal, posto que o Decreto 119 2. 543, 
de 3 de março de 1860, criasse um estabelecimento que não funcionou. 
Houve durante algum tempo, em território mineiro contíguo, um colégio 
em que se ensinavam humanidades e matérias teológicas, sob a direção 
dos padres Lazaristas, mas pouco durou ( 211 ) • 

O Decreto n9 3. 073, de 22 de abril de 1863, uniformizou os estudos 
das cadeiras dos seminários episcopais subsidiadas pelo Estado, por ato 
unilateral do Governo. 

A interferência do Estado Jogo se fez sentir no ano seguinte. O 
bispo da diocese de São Pedro ( RS) pediu a criação das cadeiras de 
Direito Canônico, Inglês e Matemática. Não foi atendido em virtude 
do Decreto n9 3.073, pelo qual "foram fixadas uniformemente em todos 
os seminários as cadeiras que são subsidiadas pelo Estado" (3°). 

No Compêndio de Direito Pifhlico Eclesiástico, de J. Vilela de Castro 
Tavares (3"1 edição, Rio, Gamier, 1882), que era o mais divulgado em 
nossas escolas jurídicas, p. 215, enumeram-se oito seminários brasileiros 
e defende-se a interferência do .Estado na administração dessas institui-
ções: "A criação de seminários é, pois, uma necessidade, e se esta ins-
tituição salutar é originariamentiiJ obrigação do Estado, deve-se ao Go-
verno civil o auxílio que recebem." "Isto prova, a toda luz, o direito 
que tem o chefe do Estado de promover o ensino público religioso e de 
inspecionar, neste ensino, os ministros da religião" (grifo nosso). 

(28) V. MONS. MAURíLIO Cl!:SAR DE LIMA: O seminário de São José, Rio, 
Agir, 1946, p. 15. 

ERNANI DA SILVA BRUNO: llistória e tradições de São Paulo, Rio, José 
Olympio, 1954, II, p. 833. 

(29) CANDIDO MENDES DE ALMEIDA: Direito Civil e Eolesiástico Brasi-
leiro, vol. II, 1866, p. 747. 

(30) Aviso de 30 de abril de 19~3. Em 4 de maio, foi-se adiante e, também, 
por aviso, mandou-se observar o mesµio quadro ao seminário do ceará. Observa-se 
que o Governo não intervinha nas cadeiras não designadas no Decreto 3.073. 
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67/1 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA 
(1867-1868) 

A Décima Terceira Legislatura, instalada a 27 de abril, constou de 19 
sessões preparatórias, além da sessão imperial de abertura, a 22 de maio 
de 1867. As sessões ordinárias tiveram início a 23 de maio do mesmo ano, 
estendendo-se até 18 de julho de 1868, quando foi dissolvida pelo impe-
rador, convocando-se outra para 3 de maio de 1869. 

SESSÃO DE 1867 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Defende os interesses de sua província, a propósito da questão da 
iluminação a gás da cidade de Fortaleza. 

"Em 1863, por autorização de lei provincial, o presidente, 
Dr. José Bento <la Cunha e Figueiredo Júnior, contratou o ser-
viço de uma iluminação da capital com um ou mais empresá-
rios, obrigando-se, entre outras cláusulas, a obter dos poderes 
gerais isenção dos direitos de importação dos objetos necessários 
para a obra." 

Julgou o contrato oneroso e desvantajoso ,\ província, 

"porque ia obrigá-la a uma despesa considerável para sua 
receita, por um objeto certamente agradável e belo, que não 
estava no caso de preterir serviços necessários e mais úteis. 

Feito o contrato com um ou mais empresários, estes trans-
feriram a uma companhia inglesa, que levou a efeito a empresa, 
e até meados elo corrente ano será inauguraela a iluminação na 
capital do Ceará, visto corno as obras estão quase concluídas". 

A companhia inglesa recusou-se a pagar os elireitos de alfândega 
elos objetos importados, e a província viu-se obrigada a pagar esses direi-
tos num montante de 9 a 10 contos de réis. Nüo considera justo que essa 
quantia não seja repassada ao Governo Central, que já aprovou idêntica 
isenção de direitos, para outras empresas, como a que foi aprovada em 
favor da cidade de Porto Alegre. 

31 de maio de 1867, t. 1, p. 5.'3-54. 
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N.&.C. 

Tomás Pompeu de Sousa Brasil era senador pelo Ceará e conhecia 
os problemas da província. Sua intervenção é um depoimento interessante 
que revela, já naquela época, a penetração da indústria inglesa na eco-
nomia nacional. lt edificante para n6s, por outro lado, a austeridade do 
senador, que considera a iluminação da cidade um serviço agradável e 
útil, mas que preferia outros serviços necessários e mais úteis. A discussão 
foi adiada, para que se pedissem ao Governo informações a respeito. 

67/2 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Defende a concessão ao Jornal elo Commercio da publicação dos tra-
balhos do Senado, de preferência ao Correio Mercantil. Baseia-se nas se-
guintes razões: o Jornal do Commercio é o de maior tiragem: 13.834 
folhas diárias, garantindo assim maior divulgação dos debates do Senado; 
é uma folha comercial, noticiosa, não adstrita a partido algum, com a 
vantagem suplementar de já publicar os trabalhos da Câmara dos Depu-
tados e não pedir preço maior que o ofereddo pelo Correio Mercantil. 

4 de junho de 1867, t. II, p. 16-17. 

N.&C. 

A intervenção pode constituir um testemunho interessante para a 
história do jornalismo no Brasil. A quesl:c"io suscitou longo debate, e a 
discussão foi encerrada por falta de quorum para a votação. Na sessão 
do dia seguinte, prevaleceu a emenda do barão de Cotegipe, em favor 
do Correio Mercantil (Anais, II, 25). Na sessão do dia 5 de julho, Tomás 
Pompeu de Sousa Brasil, como rr1embro da Comissão de Estatística, Ca-
tequese e Colonização, assina vários pareceres sobre o assunto da depu-
tação das Províncias do Rio de Janeiro e Goiás, bem como sobre a re-
presentação da cidade do Presídio, pedindo para ser destacada da Pro-
víncia de Minas Gerais e anexada ú do Rio de Janeiro (Aruiis, II, 44). 
Assina ainda outros pareceres em várias sessões dos meses de julho e 
agosto. 

O Jornal elo Commercio timprava em ser um órgão neutro partida-
riamente. O Correio Mercantil era liberal. Nele brilhava a "pena de ouro" 
de Francisco Otaviano de Almeida Hosa. Nele escrevera Manuel Antônio 
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de Almeida as Memórias de um Sargento de Milícias, e Tavares Bastos as 
Cartas de um Solitário. Nos últimos anos, passara a ser órgão do Partido 
Conservador. Daí a proteção obtida do "papa" dos conservadores, o barão 
de Cotegipe. 

A cidade do Presídio chama-se hoje Visconde do Rio Branco. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Decide romper o silêncio que se impusera, porque não pode deixar 
de acompanhar seus companheiros de oposição, 

"sem protestar desta tribuna contra atos que particular e 
publicamente tenho reprovado, sem finalmente dar testemunho 
solene aos meus amigos da minha província e do Império, de 
que, se na quadra difícil que atravessamos, não posso ser-lhes 
útil, sei ao menos acompanhá-los em seus sofrimentos, nesse sen-
timento que único enobrece e consola as causas vencidas -
constância e fidelidade na adversidade. 

O S1·. Ottoní: - Muito bem." 

Já manifestara suas suspeitas sobre as intenções políticas do decreto 
que adiava as eleições, mas acrescentara que: 

"Se o Gabinete desfizesse minhas impressões, desvanecesse 
pelos seus atos minhas desconfianças, terminasse honrosamente 
a guerra, salvasse as finanças do Estado, restaurasse a Consti-
tuição e as leis, viria desta tribuna render-lhe homenagem de 
meu reconhecimento, pedir-lhe perdão de minhas suspeitas e 
prestar-lhe um fraco, mas sincero apoio''. 

Hoje pode afirmar que suas suspeitas não eram infundadas, e, apesar 
de ter amigos no Gabinete, vé-sc 

"obrigado mais uma vez a preferir a voz da consciência às afei-
~·ões do cora\!ão". 

O Gabinete não realizou as promessas, especialmente com relação 
à guerra, cujo fim já fora tantas vezes anunciado, e que 

"não só continua, como passou por novas fases, e porventura 
mais dolorosas ao coração e honra dos brasileiros. Novos sac1i-
fícios de sangue e dinheiro foram pedidos para esse minotauro 
que ameaça devorar o país inteiro (apoiados). 
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Senhores, hú um ano que a ca<la momcuto se anuncia um 
desenlace honroso da guerra, que se nos dá a esperança de uma 
boa notícia; mas cada vapor, cada paquete que chega do Rio da 
Prata traz-nos uma decepção, senüo alguma notícia muito desa-
gradável, como a derrota ele Curupaiti, os estragos ela cólera-
morbo, a revolução da Confederação Argentina, o desastre de 
Mato Grosso ou algum sinistro ela esquadra! Suspende-se de 
novo a expectação pública, espera-se por outro vapor. Diz-se: 
o exército já se moveu, a esquadra já passou Curupaiti, a an-
siedade pública cresce de febril intensidade, mas o ministro 
diz-lhe: "Esperai o vapor que vem, que deve chegar hoje ou 
amanhã." 

Refere-se, a seguir, à situação financeira: 

"As finanças do Estado cada vez mais abismam-se e, com 
elas, a fortuna pública, compromete-se a sorte da presente 
e da futura geração. Na direção dos negócios internos do país 
vê-se que a Constituição e' as leis vão caindo em desuso; o arbí-
trio que já não se clisfa1\a vai substituindo a regra; o direito 
do cidadão brasileiro, que deveria ser, conforme a Constituição, 
do cidadão mais livre do mundo, tem sido calcado aos pés; 
de sorte que a condição elo brasileiro é bem pouco invejável, 
se não comparável à elo súdito da Turquia Asiática." 

Rebate as censuras do presid~nte elo Conselho aos que criticam a 
situação nacional: 

"Bem que pese ao nobre presidente do Conselho semelhante 
linguagem, que diz prejudicar-nos no estrangeiro, ninguém po-
derá ter outra desde que <1uiser referir fielmente os fatos; mas 
não é a linguagem, é o fato que ela exprime <JU<' nos prejudica 
e é contra o fato qne mc declaro." 

Repele com veemência a posiç·ão elo mesmo presidente do Conselho, 
sobre a debatida questão da interferência do Senado na política: 

"Limito-me a protestar contra esta doutrina de S. Extt, e 
para minha convicção basta o preceito constitucional que confe-
re à Assembléia Geral, e por conseqüência a cada uma de suas 
Câmaras, o direito e clevcr ele velar sobre a observância Jas leis, 

148 



e por conseguinte o exame dos atos do Executivo. Depende da 
prudência e da sabedoria do Senado o exercício circunspecto e 
moderado desta prerrogativa, cujo abuso seria de conseqüên-
cias fatais para o mesmo Senado; mas o abuso não prejudica o 
direito, antes o supõe. Nem me parece isso, como a alguns, um 
defeito de nossa Constituição por causa do número limitado e 
vitalício dos membros do Senado, porque contra a hipótese, aliás 
gratuita, de que se poderia formar no seio desta Câmara uma 
oligarquia em oposição sistemática à outra Câmara, está o cor-
retivo do art. 61. 

E não será um perigo para o Estado esta tendência de nuli-
ficar o Senado, arrasar este antemural, diante do qual se tem 
muitas vezes quebrado as ondas de uma opinião impensada, mal 
formada? O que seria de nossas instituições, se, em certa época 
vertiginosa, o Senado não tivesse bastante energia e coragem cí-
vica para opor-se ao prurido de reformas?" [ ... ] 

"Se o Senado não é parte integrante da Assembléia Geral, 
se como tal não lhe compete tomar conta ao poder do bom ou 
mal uso que faz dos meios que lhe são confiados, conceder ou 
negar-lhe as medidas, conforme seu procedimento, o que será o 
Senado? Será simplesmente a chancelaria elo Governo ou da 
outra Câmara, s6 tendo por fim registrar os decretos? Neste 
caso seria mais do que isto, seria para usar ele expressão pito-
resca do nobre barão de Cotegipe, um pagode chinês, Ora, para 
representar este triste papeL não vale a pena conservar-se uma 
instituição tão inútil e dispendiosa." 

"Quando o Governo precisou há pouco de um crédito de 
50. 000 contos, o Senado deu provas de prudência e de isenção 
aceitando as razões do Sr. presidente do Conselho e votando o 
crédito solicitado." 

Interpela o Gabinete para saber em nome de que princípios ou de que 
política governa o país. Tem a impressão de encontrar-se diante de um 
verdadeiro mosaico político: 

"Se se quiser ainda apreciar o Governo on a sua política pelo 
qne manifestam os seus delegados nas províncias, poderia supor-
se que a política varia tanto quanto o clima, segundo as latitu-
des, porque, em umas províncias, foram os presidentes liberais 
ou estiveram com os liherais, em outras com os conservadores, 
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em outra com os progressistas; do Amazonas, por exemplo, até 
a Paraíba, exclusive, foram conservadores; na Paraíba, Minas, 
São Paulo e Paraná, liberais; nas outras muitas, progressistas; 
até presidente houve que em algumas comarcas da mesma pro-
víncia foram liberais, em outras conservadores; e, finalmente, em 
alguma andaram com as estações; em uma estação foram de um 
partido, em outra de outro. 

O Sr. Ottoni - Isso é próprio elo progressismo [ ... ] 
"Qual é a política do Gabinete, ao menos nesta última quin-

zena? O ano passado por este tempo, pouco mais ou menos, o 
Ministério marchou a passos largos para os conservadores; seus 
atos, suas palavras, certo rumor, tudo indicava que os progres-
sistas iam consolidar-se com os conservadores ou que o Governo 
ia passar à direção desse partido. Foi esta a idéia que levei da-
qui para o norte e que achei em todas as capitais por onde pas-
sei; estava profundamente convencido disto. Entretanto apenas 
foi constituída a Câmara dos Deputados, o nobre presidente do 
Conselho compareceu perante ela, fazendo uma nova profissão 
de fé de liberalismo; e at;é desdenhando o concurso dos conser-
vadores, o ano passado tão procurados. É certo que os conserva-
dores tinham perdido a eleição; estavam em número muito limi-
tado na Câmara e S. Ex</. não tem predileção pelos vencidos; é 
do gosto dos divinos, a q1fem apraz antes a vitória. 

O Sr. Ottoni - Apoiado. 
Ultimamente, porém, pareceu-me ver uma espécie de evo-

lução semelhante à do ano passado, perante o Senado; eu não 
sei o que há, desconfio somente, à vista do procedimento que o 
nobre presidente do Conselho vai tendo no Senado, que se trata 
de alguma coisa [ ... ] Deus queira que não haja por ali alguma 
logração [ ... ]" 

Ante tantas variações, pede que o Governo cesse a perseguição que 
vem movendo aos liberais: 

"O Ministério se diz liberal; mas que lhe darão os liberais 
da minha província, os liberais do norte, que nunca passaram 
por tantas perseguições como no domínio do progressismo li-
beral? 

O nobre ministro do Império outro dia, a propósito de algu-
mas censuras dirigidas ao Ministério, disse, cheio de ênfase, que 
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os ministros eram brasileiros, (1uerendo dizer com isso que essa 
qualidade os punha a coberto de qualquer censura. Mas, senho-
res, os liberais do norte também não são brasileiros? São. Oh! 
se são: é por isso que eles sofrem; fossem eles estrangeiros, sú-
ditos de qualquer país ainda mais fraco, teriam proteção, mas 
são brasileiros e liberais, não têm para onde apelar." 

Cita exemplo em abono de sua afirmação: 

"Desde que a imperiosa necessidade da conquista eleitoral 
fez o Governo lançar mão, em minha província, de certa gente 
das localidades para exercer cargos policiais, de homens facino-
rosos, a justiça, as garantias de vida e propriedade foram desa-
parecendo [ ... ] 

"O Senado sabe que ainda há pouco foi roubada a tesoura-
ria da Província do Ceará. Existiam no cofre 159. 000$ de so-
bras, que tinham de vir para o Tesouro Público, prontos para 
embarcarem; na véspera da chegada do vapor o dinheiro desa-
pareceu." 

Pede que, passada a "quadra eleitoral", sejam tomadas medidas cabí-
veis e os crimes não fiquem impunes. 

Passa a tratar dos neg6cios da guerra, com algum receio por não ser 
competente no assunto e porque sente que se evita falar nele. Adota-se o 
princípio de não falar da guerra senão depois de finda, isto é: 

"Quando precisamente qualquer reflexão não possa mais 
aproveitar, salvo para a hist6ria; mas a hist6ria também não 
precisará de reflexão p6stuma; ela há de julgar com severidade 
não s6 os autores da guerra como os que a têm dirigido no inte-
resse do pa1tido e feito dela capa ou pretexto para ambições e 
vinganças." 

Por dever de consciência, entretanto, vê-se obrigado a fazer algumas 
interpelações ao ministro da Guerra: 

"Quando calcula que pode findar esta guerra que vai esgo-
tando as forças vivas do país?" 

"Há mais de ano se anuncia que o próximo vapor trará a 
notícia da vit6ria final. " 

"Qual a soma de sacrifícios que temos já despendido nesta 
guerra? [ ... ] 
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O Sr. Teófilo Otto11i - Isto só dar1ui a tlcz anos é que se 
liquidará. 

O Sr. Pompeu - [ ... ] isto é, quantos mil contos se têm 
gasto e quantos mil homens têm morrido? Fala-se em ....... . 
200.000:000$ já despendidos e em um déficit de nunca menos 
de 100. 000. 000$; calcula-se em 40 ou 50. 000 homens mortos 
ou inutilizados. O nobre ministro não tenha receio de dizer a 
verdade toda inteira ao país por mais amarga, severa, que possa 
ser, porque é só deste modo que poderá inspirar confiança. 

Que sacrifícios são ainda necessários para terminar a guer-
ra, em gente e dinheiro? Já foram votados créditos suplementa-
res de 50.000 e 30.000 contos, mas não se sabe se serão sufi-
cientes. O ministro afirma que não será preciso enviar mais tro-
pas, porém consta que o Governo anda comprando escravos 
para enviar novo contingente ele 20. 000 homens." 

Que forças temos efetivamente no exército? 
Dos relatórios anteriores consta que o movimento da nossa 

força para o Paraguai não seja inferior a 100. 000. O que resta, 
porém, de tantos braços úteis arrancados à indústria do nosso 
país? 

Contam-se apenas csl:es 30 ou 40. 000 homens, inclusive as 
forças do Mato Grosso. Do resto de 50 a 60. 000 homens o que 
é feito? Morreram todos, fugiram ou alguns inválidos andam por 
aí esmolando a caridade pública? 

Senhores não temos ainda elementos precisos para o inven-
tário dos sacrifícios que o Brasil tem feito na presente guerra, 
que há de um dia espantar a posteiidade; mas já sabemos bas-
tante para dizer que nenhuma guerra 110 mundo, guardada a 
proporção, tem sido tfo desastrosa como esta." 

Interpela ainda o ministro sobre demissões inexplicáveis e no entanto 
bem remuneradas: 

"O nobre ministro dii;se em seu relatório Y.Ue o Sr. marquês 
de Caxias encontrou o ex~rcito sem disciplina e sem organização 
e que foi um dos serviços relevantes do nobre marquês o reorga-
nizar o exército. Eu estou convencic.lo disto; faço o mais alto 
conceito da inteligência prática e sabedoria do nobre marquês 
e de suas eminentes qualidades, que justamente o recomendam 
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para o posto que ocupa; mas, pergunto c11, o qn<' tinham ff'ito 
os generais que hú dois anos comandavam o exército e c111e o 
deixaram sem organização e sem disciplina? Pois estes generais 
não foram altamente reeompensados em virtude de seus serviços 
pelo Governo? Ora, o público que vê no relatório, em uma peça 
oficial do Governo, uma increpação tão grave como esta, de que 
o exército se aehava desorganizado, sem cli~ciplina e ao mesmo 
tempo nota que aqueles que o indisciplinaram e o desorganiza-
ram foram recompensados, pode fazer mau juízo desses generais 
ou do governo que é contraditório; e é por isso que o país íá 
descrê do Governo." 

Cita exemplos de desastres militan•s, como o ele Cnrupaiti c o do 
corpo expedicionário do \Talo Grosso. orclcnnclo pelo ministro e c1nc sa-
crificou o bravo e infeliz coronel Camisão e sua coluna (31. 

Pede informações ao ministro sobre a situação do exército e da ar-
mada, baseado num relatório enviado pelo marquês de Caxias e nas notí-
cias publicadas na imprensa: 

"Dessas fontes consta que o plano de Caxias não pôde ser 
realizado por interferência do general-cm-chefe do exército. As 
forças aliadas estavam sob o comando do general Bartolomeu 
Mitre, presidente da Argentina. Era uma cláusula do tratado da 
Tríplice Aliança, enquanto a armada continua blo<1ueada sem 
poder atravessar o Passo elo I-Iurnaitá." 

Atribui esses males ao fato de ciue 

"se tenha confiado o comando do exército e direção da guerra, 
não digo a um general estrangeiro, mas ao chefe de uma nação 
estrangeira." [ ... ] 

"Não duvido das habilitações do nobre general Mfüe, não 
duvido nem por sombra de sua lealdade, faço desse distinto ci-
dadão o mais elevado conceito; mas, no meu orgulho de brasi-
leiro, revoltava-me a idéia de que uma guerra toda nacional 
fosse dirigida pelo chefe de uma nação estrangeira." [ ... ] 

Observa que aliás a imprensa vem insistindo na existência de rivali-
dades crescentes entre generais brasileiros e o alto eomando argc11tino. 

(31) Refere-se ao episódio da Retirada da Laguna, imortalizado pelo visconde 
de Taunay. 
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Continua citando desmandos da administra1;ão da guerra, com gastos 
exorbitantes que permitiram 

"se escoassem por canais tortuosos centenas de contos de réis. 
[ ... ] Descobriu-se em Montevidéu, e os jornais publicaram, que 
o fardamento e calçado de nosso exército era vendido em larga 
escala pelos mesmos empregados de nosso depósito. 

O Sr. bania de Cotegipe - É exato isso; até vendiam-se em 
leilão." 

Refere-se às injustiças das nomeações e condecorações, às violências 
do recrutamento e às péssimas condi~·ões em que os reforços de soldados 
siw enviados ao teatro das operações de guerra. Queixa-se da ingratidão 
do Governo para com as províncias do norte e nordeste que tantos sacri-
fícios suportaram pela guerra, fazendo especial menção às injustiças con-
tra o Ceará. 

Protesta contra duas medidas do Governo para aumentar o efetivo 
da tropa: 

"Uma foi a ernancip~ção elos escravos da nação para enga-
já-los no exército: não censuro o Governo pelo fato de incorpo-
rar no exército homens ltbeitos; não tenho esse prejuízo social, 
creio eles são tão dignos de ombrear com os nossos bravos, co-
mo se livres tivessem nascido; acima dos prejuízos sociais estão 
para mim os direitos naturais (apoiados), a minha censura é 
pela ilegalidade; atendo que o Governo não se achava autoriza-
do a lançar mão dos bens da nação, não podia fazê-lo sem auto-
rização da Assembléia Geral. 

O Sr. Teófilo Ottoni - Mas pede depois bill da indenidade 
da invenção para a ditadura [ ... ] 

O Sr. Pompeu - Se o Governo se diz autorizado pela lei da 
necessidade a lançar mão dos bens da nação, amanhã pode 
ceder uma província e dizer que foi compelido pela necessidade. 
Ainda mais censuro esta medida, porque a reputo antieconômi-
ca: entendo que o Governo com menos de 1:500$000, quanto 
hoje vale um escravo, pode engajar homens livres." 

A segunda medida que reprova pelo lado da moralidade é 

"o indulto dado aos galês da ilha de Fernando de Noronha com 
a condição de se alistarem no exército e defenderem a honra 
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nacional. Se cu sou indulgente, não direi mesmo indulgente, 
acho natural o alistamento no exército dos homens libertos: sou 
severo, não admito a incorporação de galés nas fileiras de nos-
sos bravos. Eu não condeno o perdão cm si, não senhores; é a 
virtude mais sublime que o homem que representa o poder so-
cial pode praticar na terra; porque é aquela que o assemelha 
mais à divindade; porém para que o perdão seja essa sublime 
virtude, é preciso que ele esteja nas condições morais, porque 
ninguém está autorizado a alterar leis eternas da moral e da 
justiça; o que foi crime há de ser sempre crime, embora o manto 
imperial o cubra; o que for virtude há de ser sempre virtude, 
embora os ferros esmaguem" ( apowdos) . 

Protesta ainda contra a alegação do ministro, segundo o qual as 
nações modernas tinham exércitos permanentes, na razão de um soldado 
para 100 habitantes, e baseado nessa alegação: 

"Fez o elogio dessa instituição do exército permanente e 
tornou-se tão belicoso que quer que o exército seja reflexo da 
disciplina da sociedade. 

Em nome da sociedade e dos princípios liberais, protesto 
contm estas expressões. Em nome da verdade, porque não há 
nação alguma hoje, à exceção dos dois impérios militares, o da 
Rússia e o da França, que tenha exército nessa proporção." 

Cita as estatísticas de 18 países para provar o infundado da afirma-
çfío do ministro, e observa: 

"Semelhantes idéias, além de falsas, são perigosas. O Bra-
sil não pode ser um império militar. Protesto ainda em nome dos 
princípios liberais contra a idéia que emitiu o nobre ministro, 
que os exércitos permanentes devem refletir a sociedade. Que 
fosse um ministro da Rússia ou do Paraguai que dissesse isto, 
passe [ ... ], mas, no Brasil, um ministro brasileiro, homem da 
lei, a quem ainda há uma consideração." 

Apoiado na autoridade de Macauley, defende a tese contrária: 

"A criação de exércitos permanentes marcou o iuício ela cleca-
dência dos países da Europa continental. Felizmente o Senado 
rejeitou a idéia da mobilização da Guarda Nacional. 
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O maior serviço que se podPria fazer ao povo era acabar 
com a Guarda Nacional. O elemento servil que o Governo quer 
eliminar no Brasil devia começar pela Guarda Nacional, que 
hoje é que mais serve, mais trabalha e mais sofre no nosso país." 

A Guarda Nacional era composta de paisanos convocados, havendo 
necessidade. Era subordinada ao ministro da Justi~·a. 

A mobilização da Guarda Nacional serviu de pretexto para a inter-
venção ordenada nas últimas eleições. Cita exemplos concretos . 

Conclui, confessando-se fatigado, mas protestando, decidido 

"desde já a votar contra as autorizações que se dão ao Governo, 
não só de lançar impostos, isto é, dispor de fortuna particular 
como lhe aprouver, como de reformar as repartições públicas, de-
mitindo empregados e alterando vencimentos. 

O Sr. Furtado - Também cn.  
O Sr. Teófilo Ottoni - E eu [ ... ]  
O Sr. Pompeu - Voto contra as autorizações, porque enten- 

do que o Corpo Legislat'ivo nüo pode, nüo deve demitir ele si a 
mais importante ele sua prerrogativa, qual a ele decretar a con-
tribuição que o cidadão dt•ve prestar para o serviço do Estado. 

O Sr. Furtado - Apoiado. 
O Sr. Pompeu - Esta faculdade única que dá existência ao 

Governo representativo, que o conquistou na Inglaterra e que o 
mantém no mundo civilizado." 

Responsabiliza os traidores do Partido Liberal pelos males que afli-
gem o Brasil, e finaliza: 

"Se há glória na situaçüo atual elo nosso país, ela pertence 
a esses novos Erostratos c1ue especulam com as desgraças da 
pátria; se há desar, recaia todo inteiro sobre seus autores, de 
quem, se não a justiça social, ao menos um dia a história, essa 
vingadora da sociedade, e, perante a posteridade, há de tomar 
severas contas, enquanto em outra vida [ ... ] 

O Sr. Teófilo Ottoni - Sim, apele para a justiça divina [ ... ] 
O Sr. Pompeu - Tenho concluído" (Muito hem! Muito 

hem). 

12 de setembro ele 1867, t. III, p. 335-351. 
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N.&C. 
Na sua longa intervenção, que cobre quase 20 páginas dos Anais, o 

Pe. Pompeu revela todo o vigor de sua fibra liberal, aliás incentivado por 
freqüentes apartes de Teófilo Ottoni. Suas críticas ao ministro da Guerra, 
2<? visconde de Paranaguá, João Lustosa da Cunha Paranaguá, são enérgi-
cas e fundamentadas em dados estatísticos e informações objetivas. Cons-
tituem, no seu conjunto, um depoimento importante sobre um episódio 
sombrio de nossa história, a guerra do Paraguai, revelando aspectos que 
uma leitura ufanista do passado teima em ocultar. A paixão política do 
liberal na oposição poderá ter carregado nas cores, mas a verdade é que a 
guerra ainda se arrastaria por vários anos e custaria ao Brasil a mobiliza-
ção de mais de 150. 000 homens, com um total <lc mais <le 30. 000 baixas 
entre mortos e feridos. 

É impressionante a atualidade de alguns temas levantados, especial-
mente os referentes à preocupação pela imagem do Brasil no exterior, à 
autonomia elo Legislativo e seu dever ele fiscalizar os atos e, em particular, 
as despesas do Executivo. Na conclusão de seu discurso aparece pela pri-
meira vez a expressão "a justiça social". Do contexto se depreende que 
não lhe dava o sentido que hoje tem, mas a pronunda como uma justi~«1 
que transcende a justiça reguladora das relações entre os indivíduos. 

Desde o domínio conservador ( 1858), e fim da "conciliação'', com o 
Gabinete Abaeté, processou-se na política um movimento contrário. Se a 
conciliação foi o Governo dos conservadores, com a aceitação da colabo-
ração <le liberais, formou-se agora uma aproximação dos liberais com os 
conservadores chamados "progressistas". Organizou-se então a Liga Pro-
gressista. Em 1862 subiram os progressistas com a chefia de Zacarias <lc 
Góis e Vasconcelos, a que sucedeu o marquês de Olinda, ambos ex-conser-
vadores, chefiando liberais. A Liga se desfez com a demissão chocante do 
3'·' Gabinete Zacarias, em 18Gd, dispondo de forte maioria parlame11tar li-
beral. Subiu o visconde de ltaboaraí que dissolveu a Ct'tmara e conseguiu, 
cm nova eleição, maioria conservadora. Os partidos se recompuseram. Os 
liberais dividiam-se em liberais puros e liberais radicais. Um grupo <le ex-
conservadores ficou com os liberais. Os radicais caminharam para a He-
pública. 

O discurso do Pe. Pompeu foi respondi<lo pelo presidente do Conse-
lho, Zacarias <le Góis e Vasconcelos, e pelo ministro da Guerra, na sessão 
de 17 de setembro, em discursos cortados por apartes do Pc. Pompeu, de 
Silveira da Mota e de Teófilo Ottoni. Os discnrsos dos ministros c.;onstam 
do Apêndice do volume IV dos A11aís de 1867, uas p{lginas 159 a 176. 
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67/4 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BHASIL 

Reclama do atraso com que a lei do orçamento chega ao Senado. A 
discussão dessa lei prolongou-se inexplicavelmente na Câmara, onde o 
Governo conta "com uma grande e disciplinada maioria''. 

O fato coloca o Senado na alternativa 

"ou de discutir a lei que veio tarde da outra Câmara correndo 
o risco de, com a discussão, não passar este ano, ou de renun-
ciar a este direito, limitando-se a confiar no critério da outra 
Câmara. 

O Senado preferiu esse último arbítrio como um mal me-
nor [ ... ] renunciando a um direito que lhe dá a Constituição 
para o exame desta matéria na presente situação, em que a ne-
cessidade imperiosa de criar novos recursos vai até atacar as 
fontes da produção e o salário do pobre, somente com o receio 
de preterir a passagem de uma lei que o país tanto reclamava. 

Como entretanto o projeto já passou em primeira e segunda 
discussão, tomo a lib~rdade de fazer alguma ponderação que 
não atrasarão a aprovação final." 

Responde ao ministro da Guerra que fora inexorável em sua resposta 
e quis 

"não só confundir-me com o peso da sua autoridade profissional, 
porém esmagar-me com o seu poderio ministerial". 

Interrogara o Governo sobre a necessidade de aumentar os efetivos 
militares para atacar o inimigo. O ministro da Guerra 

"aproveitou a ocasião para dar uma preleção de tática; falou-nos 
em quadrilátero, em perímetro, falou-nos em ataque de flanco, 
em resistência por m:11a parte e por outra, etc. Não compreendi 
bem a preleção de S. Ex<l, mas dela percebi o seguinte: l<?, que 
o inimigo tem 15.00Q homens dentro do quadrilátero; 2'?, que 
para o ataque de uma praça sitiada é preciso o quádruplo da 
força sitiada e por conseqüência que precisamos ainda de 20.000 
homens, pouco mais ou menos, para atacar vantajvsamente o 
inimigo. 

No entanto consta das declarações do Sr. marquês de Ca-
xias e do ministro da Agricultura, que o exército brasileiro está 
perfeitamente preparado para atacar o inimigo". 
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Fizera, em seu discurso, várias afirmações baseado em relatórios ofi-
ciais, que o ministro contestou sem provas. Consta que o Brasil perdeu na 
guerra do Paraguai de 40. 000 a .50. 000 homens. O ministro reduziu nos-
sas perdas ao máximo de 12. 000 homens, entre mortos em combates ou 
dizimados por epidemias. Calculara em 100. 000 homens os que tinham 
sido convocados para a guerra. O ministro os reduziu ao máximo de 
70.000. 

Mesmo aceitando este dado, uma vez que o exército para-
guaio só dispõe agora de 15.000 homens, já temos o quádruplo 
da força necessária para o combate final, não se justificando 
pois o pedido do ministro de mobilização de mais 20. 000. 

Fizera denúncias sobre engajamento de pessoas isentas, sobre m1us-
tiças nas promoções, sobre esbanjamentos misteriosos dos dinheiros pú-
blicos: 

"Sua Ex'!- respondeu que não; que eram fatos anárquicos, 
anteriores à sua administração, como se por terem acontecido o 
ano passado, não pudessem mais ser trazidos ao Parlamento e 
ser ainda objeto de observações." 

Interpelara o ministro sobre a emancipação dos escravos da nação. 

"Sua Ex'1 deu uma resposta engenhosa; disse que como o 
Governo se achava autorizado a resgatar os escravos da nação, 
mediante uma quantia que eles apresentassem, e como também 
o Governo está autorizado a engajar para o serviço militar me-
diante um prêmio, trocava uma coisa por outra, recebia o servi-
ço do escravo como a quantia que o Governo teria de dar pelo 
engajamento. Mas S. Ex;,i esqueceu-se que o engajamento do 
livre vale 300$000 e a aquisição do escravo vale 1:500$00, de 
sorte que o engajamento de um escravo tem um valor de cinco 
homens livres, o que é um <lesar para os nossos bravos, quer 
voluntários da pátria, quer do exército, que só recebem 300$000." 

"O nobre ministro evitou responder às indagações sobre as 
desinteligências de nossos chefes militares com o general-em-
chefe Mitre, e dera uma resposta inconsistente quanto ao indulto 
concedido aos galés de Fernando de Noronha". 

Não compreende por que o ministro se tenha indignado: 

"Neste estado de paixão S. Ex;.i quis esmagar-me [ ... ] 
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O Sr. I'aranaguâ - N~LO tive inlenç~w e uüo era capaz de 
ofendê-lo. 

O Sr. Pompeu - [ ... ] e então fulminou-me com uma ex-
pn•ssüo injuriosa." 

Novas notícias chegadas do teatro da guerra confirmam as denúncias 
c1ue fizera, como a do afretamento de vapores no valor de 3. 384. 000$000 
por ano, "sem necessidade e só em vantagem dos felizes afretadores": 

"com essa quantia poderia ter-se comprado de 10 a 12 vapores 
excelentes, ao passo que ela se tem despendido com o dono des-
ses péssimos navios, que nenhuma utilidade prestavam. Tantos 
milhares de contos inutilmente despendidos com especuladores, 
quando se vem pedir o último ceitil do contribuinte, até o óbulo 
do pobre, e ameaçar de demitir os pobres empregados públicos". 

Entra a seguir em minuciosas indagações sobre as verbas consigna-
das em orçamento e justificando emendas aditivas para novas verbas: 

"O respeitável hispp do Cearú, pelo seu zelo reconhecido, 
fundou um edifício à custa de esmolas da caixa pia, para colégio 
de órfãos; mas, na falta de outro mais próprio, tem por enquanto 
acomodado nele o seminário, enquanto as órfüs estão em um 
prédio provincial. Trata o prelado de fundar um seminário ou 
outra casa apropriada p:.tra as órfüs, e é mister para isso o auxílio 
do tesouro." 

Pede para tanto a verba de lO contos de réis. 
Reclama outra vez da inércia do Governo em atrasar a construção da 

via férrea de Baturitl:. Apresen~a várias tabelas estatísticas, comparando 
o movimento comercial e a arrecadação em várias províncias, para justi-
ficar a importância da estrada solicitada pelo Ceará. 

Denuncia a infração da le[ "que manda suspender o recrutamento 
um mês antes e outro depois d8f eleição''. A Guarda Nacional, que com-
põe a massa <los votantes, contilwou a ser sacrificada: 

"Ora, sabe o nobre ministro muito bem que não pode haver 
liberdade de voto, sem que o votante esteja livre de coação de 
sua pessoa e ninguém sustentará seriamente que um votante 
guarda nacional tenha bastante liberdade, liberdade hist6rica 
<lc votar, <]llando seu comandante interessado no pleito eleitoral 
pode arrancá-lo até dQ pé da urna como designado." 
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Protesta contra as anulac;ões arbitrárias de eleições, sob o pretexto 
de s·e estar organizando um corpo de exército, como aconteceu em várias 
províncias. 

Critica a afirmação do nobre ministro do Império, segundo o qual o 
Conselho de Estado "não está à altura que lhe compete": 

"Eu perguntaria a Sua Ex\1- que altura é esta a que aspira para 
o Conselho de Estado? [ ... ] Desejará tornar esta enbdade supe-
rior ao Corpo Legislativo? Parece que se pretende substituir o 
Corpo Legislativo pelo Conselho de Estado. 

Noto uma coisa, senhores: toda a vez que o Governo quer 
um padrinho para uma medida ilegal, que ofenda as leis, ou a 
Constituição, vai buscar o Conselho de Estado. " 

Cita várias decisões tomadas pelo Governo, sem autorização do Le-
gislativo, com apoio no Conselho de Estado: 

"Derrogação da lei da Guarda Nacional, emancipação de 
escravos e indulto de galés para a guerra, em1ssao de papel, 
suspensão da lei eleitoral em algumas províncias." 

Ironiza as reformas propaladas pelo Governo e que nunca foram rea-
lizadas, especialmente a reforma eleitoral: 

"Não há país em que mais se fale em liberdade do que o 
nosso; entretanto, a execução da liberdade de pensamento, por 
palavras ou por escrito, pouca verdadeiramente temos. 

Uma voz - Temos liberdade do voto [ ... ] 
O Sr. Pompeu - Liberdade de voto! Pois há voto livre em 

um país onde a eleição é privilégio do Governo? Onde ninguém 
pode ser eleito sem que o Governo consinta? Onde os presiden-
tes de províncias elegem aqueles que o Governo manda eleger 
ou que merecem sua escolha ou quando muito toleram que sejam 
eleitos alguns adversários propter sandalum?" 

Numa violenta diatribe, denuncia a falta de liberdade individual e os 
obstáculos burocráticos levantados contra a iniciativa privada. 

Entra a seguir em análise minuciosa dos dados estatísticos disponíveis 
sobre taxas de mortalidade e crescimento da população no Brasil, contes-
tando sua validade, apresentando dados por ele levantados e que lhe 
parecem mais confiáveis. Isto o leva a sugerir a necessidade de um recen-
seamento do Lmpério feito com seriedade. 
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Passa depois a analisar os negóc.:ios relativos ú repartição eclesiástica. 
Interpela o Governo sobre vários assuntos pendentes, como: 

"O projeto sobre casamento civil, a longa vacância da diocese 
do Rio de Janeiro, a insufic:ência de bispados, a divisão de paró-
quias, a decadência do ensino do catecismo nas igrejas-matrizes, 
a falta de seminários, e vários abusos cometidos e tolerados pelo 
Governo". 

Analisa enfim a situação da instrução pública, cujas deficiências são 
atribuídas pelo ministro a três causas: li,l, insuficiência do número de 
escolas; 2i,1, defeito de organização e inspeção; 3i,l, falta de habilitação pro-
fissional. 

Examinando as três causas, sugere alguns expedientes, com os quais 
poderiam ser eliminadas, para sanear "o estado deplorável da instrução". 

Apresenta, para terminar, uma série de emendas aditivas ao orçamen-
to, para atender às reivindicaç,-ões que defendera em seu discurso. 

19 de setembro de 1867, t. IV, p. 202-217. (") 
N.&.C. 

É infatigável a atividade do Pe. Pompeu na análise crítica do orça-
mento. A riqueza de dados estatí.,sticos por ele coligidos é uma fonte obri-
gatória para os estudos da estatística no Brasil. Suas denúncias ao arbítrio, 
ao direito da força impondo-se à força do direito, atingem, nessa 
longa intervenção, uma altura raramente atingida mesmo pelos grandes 
líderes liberais da época. 

SESSÃO DE 1868 

68/1 TOMAS POMF'EU DE SOUSA BRASIL 

Confessa o seu receio de s'e+ "averbado de incompetente", ao entrar 
no debate sobre fixação de forças de terra. Trata-se porém de objeto im-
portante e gmve que ocupa a opinião pública e, por conseguinte, a repre-
sentação nacional: 

"Não se arreceie o nobre ministro que venha discutir a di-
reção da guerra ou planos estratégicos de campanha e nem mes-

(*) Há um erro na numeração das páginas desse volume. A página 392 segue-se a 
193, em vez de 393. Assim as págimts 202 a 217 do discurso do senador Pompeu 
são de fato as páginas 402 a 417. 
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mo irrogar censuras ~t sua administração, porque sabe S. Ex\l 
quanto o respeito e considero. Não, senhores, o meu fim é mais 
modesto, é mais simples; é um dever de consciência." 

Tratando-se de dar um voto para novos sacrifícios de sangue e suor 
deste infeliz povo, digno de melhor sorte, sente-se na obrigação de for-
mular algumas indagações. 

Volta a interpelar o ministro sobre o término da guerra, lembrando 
que, desde 1865, o seu fim era anunciado como iminente. Donde conclui 
que 

"o Governo, ou tem c1uerido iludir a nação com essas pro-
messas falaces, com que nos entretém há três anos, ou tem ele 
mesmo sido deploravelmente iludido." 

Exclui a primeira hipótese, confiado nos sentimentos de honradez dos 
ministros da Guerra ·e dos Estrangeiros. Só pode assim chegar à conclusão 
de que o Governo está sendo "grosseiramente enganado". 

Reconhece a hrilhante façanha de nossa esquadra forçando o Passo 
do Humaitá, essa "Tróia paraguaia" cuja queda definitiva está anunciada 
para os próximos dias. Mas depois, quanto tempo ainda será necessário 
para tomar Tebiquari, e depois Sieno León e, enfim 

"para tomarmos inteiramente o Paraguai, que como há poucos 
dias assegurou aqui o nobre presidente do Conselho está encar-
nado em López?" 

Lembra as lutas dos espanhóis contra o rei José Bonaparte, dos mexi-
canos contra o infeliz imperador Maximiliano, e a luta espantosa e encar-
niçada da Polônia contra os russos e pergunta se, com a tomada de Humai-
tá, começará uma guerra de recursos ou se o Governo está disposto a tra-
tar com o ditador do Paraguai. 

O Poder Executivo fixa em 60. 000 homens as forças de terra. É um 
enorme sacrifício que se pede ao povo: 

"Não basta dizer que são meios indispensáveis para desa-
frontar a honra nacional e salvaguardar nossos interesses. Bem 
que o ministro da Marinha .diga em seu relato que a guerra é 
levada ao Paraguai para empreender a civilização e libertação 
daquele povo, como se nós não tivéssemos também a quem ci-
vilizar e libertar" (apoiados) . 
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"Importa saber se esses meios imensos não são suficientes 
para os fins propostos ou se não têm sido devidamente aplica-
dos." 

Examinando os dados oficiais, niio consegue saber se a fixação das 
forças de terra em 60. 000 homens "tem por fim diminuir o exército ou 
aumentá-lo". Somando o total das tropas enviadas, chega-se à cifra d<: 
83. 783 homens. Subtraindo deste total o número oficial de mortos, dispe::--
sos, desertores e extraviados, devem restar ainda 66. 029 homens. Não pode 
entender assim a afirmação do ministro segundo a qual "nosso exército 
anda por 50. 000 homens". 

Quando calculara no ano anterior um total de 40. 000 baixas no nos-
so exército fora contestado pelo ministro <1ue hoje, em seu l:'elatório e dis-
curso, justifica o aumento da tropa, com a perda de 40. 000 homens da 
tropa. 

Depois de apontar várias contradições no relatório do ministro, pro-
cura demonstrar que a porcentagem de nossas perdas, quase 50%, é altís-
sima se comparada com as perdas de outros países em guerra e conclui: 

"Não teme o nobre ministro que um dia a história repita, 
como eco da consciênc}a pública, as palavras de dolorosa indig-
nação que Suetônio põ~ na boca de Augusto - rede mihii legio-
nes - não sepultados ( sic) com Quintil'o Varus nas florestas da 
Germânia, mas nos pà11tanos e esteiros do Paraguai?" 

fassa depois a analisar os custos da guerra. Calcula que as despesas 
já excedam os 3. 000. 000 de contos dt> réis. 

"A renda inteira de seis anos do Império e o gravame para 
três ou quatro gerações futuras! E, senhores, este sacrifício enor-
me que se tem feito éla fortuna pública tem sido devidamente 
aproveitado, empregado em utilidade do país ou no exército 
para o fim de concluir a guerra?" 

Levanta suspeitas a respeito, citando exemplos de recrutadores, alta-
mente remunerados, enviados às províncias precisamente nos distritos 
"onde ia proceder-se à eleição". 

Evocando outros casos, observa: 

"Debaixo da capa da guerra, quanto contrabando eleitoral 
de todo o genero não terá passado?" 
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Denuncia ainda o desvio das verbas para a compra de mais de 
3.000 escravos, sem nenhuma autorização da lei que só permite recru-
tamento de voluntários e guardas nacionais. Volta a reprovar a incor-
poração ao exército dos galés do presídio de Fernando de Noronha. 

Queixa-se do ministro por não ter dado andamento, há três anos, 
ao projeto de lei de recrutamento: 

"S. Ex\l acha preferível este estado bárbaro, pode-se dizer 
de caçada humana, a uma medida que tornasse regular esse 
serviço?" 

Descreve os horrores que se perpetravam nas operações de recru-
tamento e relata o fato que 

"tendo morrido de maus tratos na escolta um recruta, o 
comandante da escolta cortou-lhe a cabeça para tirá-lo da gar-
galheira mais facilmente." 

Acusa o ministro de parcialidade na convocação da Guarda Nacio-
nal, poupando as províncias do Sul e exigindo demais das províncias do 
norte, numa clamorosa injustiça. Enquanto no Pará e outras províncias 
do norte e nordeste, foi convocado um número superior ao fixado por 
lei, Minas Gerais "que tem <1uase a sexta parte da popu:ação do Império, 
com 1.500.000 habitantes", enviou apenas 2.000 homens. 

Lamenta ainda a arbitrariedade com a qual são distribuídas as con-
decorações. Não parecem corresponder a méritos militares mas a serviços 
eleitorais prestados pelos notáveis. A condecoração, "esse imposto sobre 
a vaidade", 

"deve ser distribuída com igualdade e regulada de maneira 
que os corretores não especulem; entretanto, ouço dizer que 
uns dão seis escravos para um baronato, outros oito, outros dez; 
esta desigualdade não compreendo e dá lugar a cotações diver-
sas e abusos, que o Governo certamente ignora, e que não 
abrilhantam muito essa nobreza de nova espécie." 

Interpela, enfim, o atraso de até dez meses no pagamento dos soldos, 
e dando a hora, resume seu pensamento: 

"Do que tenho dito entendo, ao menos para mim: lQ, que 
os imensos sacrifícios que o país tem feito de dinheiro e de 
sangue eram mais que sufidentes para concluir com honra a 
guerra do Paraguai; 2':>, que entre as medidas de que o Governo 
tem lançado mão, algumas não são legais nem confessáveis; 
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.'39, que o Governo não tem aplicado bem esses meios e por 
isso a guerra tem continuado e há de durar talvez por muito 
tempo. 

Os nobres cavalheiros que ocupam as Pastas ministeriais 
ou não têm sido hábeis ou não têm sido felizes em o seu pa-
triotismo de aconselhar-lhes a entregar a missão a quem possa 
melhor desempenhá-la." 

11 de julho de 1868, t. III, p. 101-107. 
K&C. 

O Pe. Pompeu, sempre apoiado por apartes de Te6filo Ottoni, fez 
uma enérgica crítica ao ministro da Guerra, João Lustosa da Cunha 
Paranaguá, 2Q marquês de Paranaguá, que aliás deixaria o Ministério 
quatro dias depois, sendC> substituído por Manuel Vieira Tosta, marquês 
de Muritiba. 

O Pe. Pompeu intervém poucas vezes, mas em geral suas interven-
ções são longas e documentadas. E'ntretanto, como 4Q-secretário, seu 
nome figura com freqüência em, pareceres sobre os mais variados assun-
tos, notadamente os relacionados com a instrução e as faculdades. É 
interessante notar, a respeito, as estatísticas publicadas nos Anais sobre 
o número de doutores, bacharéis, médicos e farmacêuticos formados no 
Brasil. De 1831 a 1867, num espaço de tempo de 36 anos, formaram-se 
em São Paulo 73 doutores e 1.153 bacharéis, e no Recife, 37 doutores e 
1.971 bacharéis. No mesmo período, formavam-se, no Rio de Janeiro, 
899 médicos, 41 cirurgiões e 18:3 farmacêuticos, e na Bahia, 529 médicos 
e 129 farmacêuticos (Anais, 1869, 1, 80, 81). Naquele tempo, em sete 
lustros, o número de formados em todo o Brasil era menor do que o 
número de formados em um anq em apenas uma grande cidade brasileira. 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA 

( 1869-1872') 

A Décima Quarta Legislatura constou de 11 sessões preparatórias, 
que se estenderam de 27 de abril a l'l de ma'o de 1869, além da sessão 
imperial de abertura, a 11 de maio do mesmo ano. 

Seguem-se as sessões ordi11árias, que se encerraram a 22 de maio 
de 1872, quando foi dissolvida pelo imperador, convocando-se outra para 
lQ de dezembro do mesmo ano. 
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69/1 

SESSÃO DE 1969 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BHASIL 

Resume a argumentação dos que sustentam o projeto em dois pontos: 

"l9, falta de disposição canônica que confira aos bispos 
poder discricionário; 29, mesmo que existisse tal disposição, ela 
estaria revogada pela lei civil." 

Opõe-se ao projeto e não pode deixar de tecer algumas considera-
ções sobre os argumentos daqueles que o defendem. 

"Eu desconheço a competencia do poder civil para instituir 
em matéria espiritual, obrigando a autoridade eclesiástica a 
obedecer em seu regime espiritual ao poder temporal. Quem 
foi, senhores, que constituiu o principado civil em juiz ou árbi-
tro dos negócios religiosos? 

Eis a dúvida em que labora a minha consciência. 
Senhores, a filosofia fez uma descoberta importante no di-

reito público moderno, consagrando a divisão dos poderes. Se 
este princípio é verdadeiro e de mais alta sabedoria, tanto está 
consagrado em nosso código fundamental como garantia dos 
nossos direitos políticos, com maioria de razão, essa separação 
deve existir entre poderes heterogêneos e diversos, que consti-
tuem outras e diferentes sociedades" ( ... ) 

"Eu creio que nenhum católico pode negar que a Igreja 
forma uma sociedade perfeita, livre e independente, dotada de 
todos os direitos necessários à consecução dos seus fins, à feli-
cidade espiritual. 

Se pois o poder temporal e o poder espiritual são indepen-
dentes e soberanos, tendo cada um deles a sua esfera de ação; 
se um tem por fim a direção das consciências neste mundo para 
fins ulteriores, e o outro a direção da sociedade civil e se ambos 
podem subsistir, sem ofensa ou dependência um do outro, como 
admitir-se o recurso à Coroa, isto é, como reconhecer-se na auto-
ridade civil o direito de invalidar ou de reformar as decisões 
do poder espiritual em matéria de sua única cornpctl·ncia? 

Neste caso, senhores, o poder para c1uem se recorre e que 
invalida e reforma a sentença ou decisão cm última instância é 
por certo superior àquele de c1ucm se recorre e então a Igreja 
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não passará de uma delegação do poder civil, uma repartição 
talvez, ou um tribunal inferior." 

Aduz, em abono de sua tese, o caso da ordenação sacerdotal: 

"Suponhamos, porém, que um indivíduo recorre do seu bispo, 
que não o quis ordenar por qualquer motivo, para o poder 
temporal; então o suposto abuso do bispo vai conferir ao poder 
civil de uma jurisdição superior, mandando ordenar o indivíduo; 
pois isto é possível?" ( ... ) 

"Foi a César, senhores, que Jesus Cristo conferiu as chaves 
do céu que simbolizam a plenitude do poder espiritual? 

Foi a César e a seus ministros que Jesus Cristo incumbiu a 
sublime missão de apascentar o seu rebanho? Participou enfim 
do poder de ligar e desligar neste mundo, cujos arestos eram 
confirmados por aqueles a quem todo o poder foi dado no céu 
e na te;ra? Por certo que não. Corno pois admitir-se recurso 
ou apelação das decisões dos ministros de Jesus Cristo na dispen-
sação de seu ministéri<;> espiritual para César? 

Por certo, senhores, que ambos os poderes têm a mesma 
origem, non est potestas nisí a Deo; quae autem sunt a Deo ordi-
natae sunt mas com es~a diferença - que o poder civil é natural 
e inerente à sociedade, em qualquer dos seus estados, com as 
condições necessárias :,i consecução de seus fins; mas o poder 
sagrado é sobrenatural, decorre de Jesus Cristo como autor de 
toda graça, como fundador da Igreja por ele comunicado aos 
Apóstolos e a seus sucessores para eterna felicidade." 

A autoridade da Igreja já repudiou toda inh·ornissão do poder tem-
poral nos negócios eclesiásticos. Cita vários pontífices que se pronun-
ciaram sobre o assunto, e especialmente 

"o venerando Pio X, abundando nos mesmos princípios 
condenou também no Syllabus como um dos erros modernos o 
que consiste em afirmar que a autoridaide civil pode introrneter-
se nos negócios espirituais, que dizem respeito à religião, aos 
costumes e ao regime espiritual. 

Eu creio que nenhum católico pode deixar de reconhecer 
nas decisões dos pont}fices, em matéria de~ta ordem, uma auto-
ridade que deve merecer nossa obediência e homenagem. Ora, 
o recurso à Coroa nãp será porventura urna intervenção, muito 
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<lireta, <lo poder civil e comn superior em negócios pertencentes 
ao I'egime espiritual? Decerto; porque o que é o recurso ou 
apelação senão a provocação no sentido jurídico, interposta do 
juiz inferior para o superior, legítimo em consec1üência de algu-
ma injustiça sofrida, e que se procura reparar?" 

Baseado nesses princípios, entende que: 

"Não só o presente projeto, como mesmo o decreto a que 
ele se refere e outras leis semelhantes, ofensivas ao regime espi-
ritual, são outras tantas usurpações que se tém praticado." 

O projeto autorizando o recurso à Coroa é defendido cm nome dos 
princípios do liberalismo. Discorda dessa opinião: 

"A liberdade pressupõe ordem e justiça. Ora, a atribuição de 
uma jurisdição ou de um poder para o qual não se tem direito 
ou competência e ordem, é a usurpação. Decerto o recurso é 
sempre uma garantia para as partes; mas é preciso saber para 
quem é o recurso, se para autoridade superior e competente. 
Seria porventura um princípio liberal retirar do júri o conhe-
eimento dos dt'!itos comuns para sujeitá-los a tribunais especiais, 
por exemplo, a conselhos de guerra?" 

Rejeita as citações de autoridades eclesiásticas aduzidas em defesa 
do projeto, como não sendo ;iplicáveis à matéria e opõe-lhes a autoridade 
de prelados 

"muito respeitáveis no Brasil e na Europa, de bispos que 
em qualquer tempo, em qualquer parte do mundo, seriam con-
templados como ornamentos da Igreja." 

Refere-se a D. Romualdo Antônio de Seixas, marquês de Santa Cruz 
e a D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, conde de Irajá, cujas 
obras cita em defesa de sua tese. 

Disserta longamente a seguir sobre as origens históricas do recurso 
à Coroa, bem como sobre m aspectos canônicos da questão, reportando-se 
especialmente ao Concílio de Trento, c à jurisprudência brasileira a 
respeito. 

Conclui seu longo arrazoado sobre a incompetcncia do poder civil 
sobre o assunto, argüindo de inutilidade a medida proposta pelo projeto, 
cuja promulgação nenhuma autoridade viria a conferir ao Estado. 
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Rcfe: indo-se ao caso concreto que dera or;gcm ao projeto, admite 
que os bispos possam errar e abusar de seu poder: 

"Mas, porventura o abuso de uma lei dá motivo para a 
sua revogação? Então revoguemos todas as leis civis, porque 
não há nenhuma de que não se tenha abusado." 

Lamenta a sorte dos sacerdotes do Rio Grande do Sul. Gostaria de 
poder levantar a censura que pesa sobre eles, mas, para isso, a solução 
não é o recurso à Coroa, mas o recurso a Roma. Afirma ter recebido 
cartas de quase todos os bispos do Brasil que unanimemente protestam 
contra o projeto. O bispo do Rio Grande se sente obrigado a resignar, 
caso o projeto venha a ser aprovado. 

Conclui: 
"O Senado resolverá se se deve ou não ouvir as vozes do 

episcopado brasileiro. Pela minha parte julgo ter cumprido o 
meu dever; o Senado em sua sabedoria obre como entender." 

5 de junho de 1869, t. II, p. 62-72. 
N.&C. 

Tratava-se de um projeto vi11do da Câmara dos Deputados que refor-
çava o recurso à Coroa, revogapdo o decreto de 28 de março de 1857. 
O projeto da Câmara vinha atender a uma representação dos padres do 
Rio Grande do Sul que tinham sido suspensos de ordem pelo bispo local. 

A argumentação do Pe. Pon1peu, baseada na mais estrita visão triden-
tina da Igreja como sociedade perfeita, era canonicamente irrefutável. Ela 
revela, ao mesmo tempo, algumfl coisa das surdas tensões entre a Igreja 
e o Estado, mesmo num regime de união entre os dnis poderes. 

O recurso à Coroa era estabelecido pelo decreto 1.911, de 28 de 
março de 1857, que "regula a competência, a interposição, efeito e formas 
do julgamento dos recursos à Cqroa". Segundo ela era permitido recorrer 
à Coroa por usurpação de jurisdição do poder temporal e por notória 
violência de jurisdição do poder espiritual, postergando-se o direito natu-
ral ou os cânones da Igreja brasileira. Ressalvam-se os casos em que o 
bispo agia ex ínformata conscíentía. Em 1866 o bispo do Rio Grande do 
Sul usou desse recurso contra três cônegos ( 32 ) • 

(32) V. Cardeal VICENTE SCHERER: D. Sebastião Dias Laranjeira e a 
questão religiosa àe 1873. Separata (te Unitas - Boletim da Arquidiocese de Porto 
Alegre. Ano LXVII - Setembro - Outubro - 1978. HONORATO MANUEL DA 
COSTA: O Senhor Bispo do Rio Grande do Sul e a Assembléia da mesma província. 
Rio de Janeiro, 1873. 
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A Câmara, porém, ao tomar conhecimento do caso acolheu a repre-
sentação elos cônegos, e elaborou nova lei que remeteu ao Senado que 
não a aprovou. 

Por esse novo decreto estabelecia-se o recurso à Coroa "por qualquer 
procedimento dos prelados regulares contra seus súditos, ainda em ma-
téria correcional e das suspensões e interditos que os bispos judicial ou 
extrajudicialmente impuserem aos clérigos. 

Despojava os prelados de sua legitima autoridade. Estabelecia em 
toda a plenitude o direito francês do appellatin tanquam ab abusu. 

O projeto da Câmara declarava expressamente revogado o artigo 29 
do .decreto 119 1. 911, de 28 de março ele l~.57, que mantinha o poder dis-
ciplinar dos bispos ex informata conscientia e dizia "restabelecido o re-
curso à Coroa por qualquer procedimento dos prelados regulares contra 
seus súditos, ainda em matéria correcional e das suspensões e interditos 
que os bispos judicial ou extrajudicialmente impuserem aos clérigos". E 
acrescenta: "Os empregados públicos eclesiásticos (sic), rp1e perceberem 
côngruas, ordenados ou quaisquer estipêndios pelos cofres públicos, so-
mente poderão ficar privados de parte, ou todos os seus vencimentos, nos 
casos e pela forma que as leis tém determinado para os empregados pú-
blicos". 

:E: contra essa nova lei que se levantou o senador Pompeu e conseguiu 
detê-la no Senado. "Em uma palavra", diz Brás Florentino, "o projeto de 
1866, fiel à lógica do erro, toca a meta elo ultra-regalismo e propõe-se a 
gratificar, com os dinheiros da nação, aqueles a c1uem a Igreja puniu" 
(p. 128). 

Brás Florentino apóia expressamente o senador Pompeu: "Além dos 
motivos expressados, em que seguramente se baseia a nossa confiança 
(em que a lei não passará), serve-nos de penhor o importante discurso 
com que logo na Câmara [alta] foi vigorosamente atacado o projeto ino-
vador pelo Ex.mo Sr. senador Tomás Pompeu de Sousa Brasil, um dos or-
namentos do Senado brasileiro e uma das mais sólidas ilustrações elo 
país" (p. 159) (33). 

É: interessante notar que o Pe. Pompeu, que assumiu uma posição tão 
destemida na questão do recurso à Coroa, não interferiu no dt•bate de 

(33) V. Dr. BRAS FLORENTINO HENRIQUE DE SOUSA: Estudo sobre o 
recurso à Coroa. Lente na Faculdade de Recife, Recife, 1867, atacando o projeto em 
discussão no Senado. 
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um projeto da maior importànda apresentado pelo se1udor Dantas, na 
sessão de 25 de maio. 

A íntegra do projeto Dantas é a seguinte: 
"Art. 19 É livre o ensino primário, secundário e superior; qualquer 

cidadão poderá abrir escolas sem prévia licença. 
Art. 2<? Todavia os títulos literários, que habilitam os cidadãos para 

os empregos públicos e para o uso da medicina, serão passados pelos re-
cursos ou escolas mantidas pelo Estado. 

Art. 39 Na liberdade dos cultos compreende-se o direito que tem os 
seus ministros de abrir escolas para o ensino das matérias de suas crenças 
religiosas. 

Art. 49 Logo que algumas famílias, que não professarem o Cris-
tianismo desejarem ter suas eseolas e suas assembléias, poderão pedir 
permissão ao Governo, que deverá julgar deste pedido conforme as ccm-
veniêneias do Estado; se, porém, o culto que se pretende estabelecer 
professar a moral cristã, essa permissão não lhe será denegada. 

Art. 59 Logo que qualquer culto, com a devida permissão, entrar 
no Estado estará debaixo da proteção das leis e das autoridades. 

Art. 69 Nas escolas livres não poderá o Governo ditar aos profes-
sores a matéria do ensino literário. Quanto ao religioso os alunos o re-
ceberão como for prescrito por seus pais ou em falta, por suas famílias. 

Art. 79 A liberdade do ensino não se estende a contrariar a dispo-
sição do artigo 278 do Código Criminal, a ohedic'·ncia à~ leis e à Cons-
tituição do Estado. 

Art. 89 Se constar ao Governo por provas irrecusáveis que em al-
gumas escolas particulares se viola a disposição do artigo antecedente ou 
cometem-se atos prejudiciais aos bons costumes, poderá mandar fechá-
las, salvo ao respectivo diretor o recurso para o Conselho de Estado. 

Art. 99 Os seminários e es..2olas eclesiástieas ou sejam católicas ou 
de outra qualquer confissão e que forem mantidas pelo Estado, estarão 
sujeitas à fiscalização do Governo. 

Art. 10. Esta fiscalização do Governo ( salvas as verdades funda-
mentais da Igreja Católica e as essenciais de cada confissão) só se estende 
a coarctar os pontos de discipl~na que contrariarem a Constituição do 
Estado, as leis do país ou causarem perturbações públicas ou tenderem 
a atacar a liberdade dos outros cultos. 

Art. 11. Continuam as disposições legislativas acerca das esc:Jlas 
públicas mantidas pelo Estado." 
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69/2 

O projeto do recurso à Coroa volta a debate defendido e>pec:ial-
mente pelos senadores Francisco José Furtado e José Martins da Cruz 
Jobim (34 ). 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Confiara plenamente nas afirmações do Governo e especialmente do 
presidente do Conselho, que prenunciavam para o presente ano um ano 
de paz e justiça. Amarga foi sua decepção: 

"Nunca se faltou tanto à fé pública. 

Sr. presidente, a harmonia dos brasileiros, pensamento be-
néfico da Constituição; a justiça e moderação, o respeito religioso 
a todos os direitos dos cida<lãos, princípios consagrados na lei 
fundamental do país, tudo está em perfeito contraste com a per-
seguição exercida contra mais de metade da população da nação, 
população que constitui o Partido Liberal, o qual foi votado à 
proscrição; com a reação a mais espantc>sa que paixões partidá-
rias tem levantado em nosso país (apoiados); reação, senhores, 
a que não conheço semelhante na história moderna." 

Narra as arbitrariedades cometidas pela reação, que não foi o prn-
duto 

"de paixões ruins fomentadas na baixa classe da sociedade 
pelo espírito de partido <1uc subisse à superfície; não, senhores, 
ela desceu do alto, partiu daqui. Parece que o espírito de vertigem 
apoderou-se dos homens mais eminentes que dirigiam as rédeas 
do Estado e baixou como um contágio por toda:; as classes da 
sociedade. 

Em menos de seis dias o Gabinete varria das províncias todos 
os presidentes, todos o:; vice-presidentes, todos os chefes de polícia, 
e para logo nomeava, não os seus sucessores ordinários, mas sim 
os vice-presidentes escolhidos a dedo, que deviam fazer a grande 
derrubada, preparar o primeiro campo da conquista eleito-
ral" [ ... ] 

"Singular maneira de promover a harmonia de um povo; de 
plantar a justiça e a moderação." 

(34) A respeito do episódio, v. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara 
dos Deputados, vol. III, p. 56, vol. IV, p. 34 e ss. e, especialmente, vol. V, p. 44 e ss. 
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Deixando <le lado outros assuntos, ocupa-se <lo 

"tópico da Fala <lo Trono relativo à tranqüilidade pública e à 
resposta que lhe deu a Comissão atribuindo esta tranqüilidade à 
justiça do Governo. Eu pretendo mostrar ao Senado que se a 
tranqüilidade pública (tal como a entende o Governo) não foi 
alterada no nosso país não foi por culpa do Governo, não foi por 
falta de excitamento que fizessem ao povo os agentes do Governo 
em todo o Império; mas sim por outros motivos." 

Concentra sua atenção sobre o que se passou em sua província, na 
qual, dois cidadãos distintos, eleitos senadores e escolhidos pela Coroa, 
foram excluídos pelos ministros na verificação de poderes. O presidente 
do Conselho afirmara que o Brasil não precisa de reformas, precisa ape-
nas da fiel execução das leis. Interpela então o Governo: 

"Porventura há lei que mande cercar igrejas, cercar povoa-
dos para não dar entrada a um votante do Partido Liberal? 
Ao contrário: a lei que temos prescreve, determina positivamente 
que a fon;a seja removid;i para lugar distante do em que se fizer 
a eleição. 

Mas o Governo, que é a lei viva entre nós, a pretexto de 
manter a ordem, de tutelar os direitos do povo, manda pôr a 
força pública à disposição de seus delegados, agentes eleitorais e 
estes entendem que cumprem bem as suas ordens cercando as 
Igrejas, cercando os povoados. Há lei que mande prender em 
massa aos cidadãos mais distintos de uma localidade à ordem do 
presidente, algemá-los e insultá-los e constrangê-los por longo 
tempo nas cadeias só por capricho de um recrutador? 

Há lei que mande negar recruta ou guarda nacional à bala, 
baioneta e a cacete? 

Há lei que mande varejar a casa do cidadão a qualquer hora 
do dia ou da noite, sem mandado, sem nenhuma formalidade? 

Há lei que mande entrar no camarim ou na alcova de uma 
senhora parturiente ou c+ue está no leito da morte para verificar 
se ali está um homem designado ou recruta? 

Há lei, Sr. presidente, que mande arrancar do seio das famí-
lias donzelas para vistoriar se alguma delas foi mãe de um feto 
humano encontrado na fraça? 

O Sr. Paranaguá - Com efeito! 
O Sr. Saraiva - Isto é horrível. 
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O Sr. Jobim dá um aparte.  
O Sr. Silveira Lobo - Sem isto não venciam".  

Conquanto as melhores instituições sejam inúteis, quando faltam 
homens probos para fazer cumprir as leis, julgam que as reformas tam-
bém são necessárias, tese aliás defendida pelo próprio ministro da Mari-
nha, barão de Cotegipe, o qual 

"depois de haver assinalado a depravaç·ão do nosso sistema re-
presentativo, mostrado que o Poder Executivo absorvia todos os 
poderes; daí a execrável depravação em que havia caído entre 
nós o sistema representativo, apresentou uma série de remédios 
para regenerá-lo, e estes remédios eram entre outros quase ra-
dicais; como a reforma da lei eleitoral, por meio de eleitores 
natos ou eleição direta; reforma da lei municipal, reforma da 
Guarda Nacional, reforma da administração da justiça." 

Discorda do texto do Voto de Graças que atribui a tranqüilidade pú-
blica, à qual se referia a Fala do Trono, à boa administração da justiça: 

"Se por tranqüilidade pública o Governo entende que apesar 
das provocações diretas ao povo para um levantamento, este pre-
feriu o despotismo, a tirania, a lançar mão desse recurso extremo, 
eu convenho; mas se por tranqüilidade pública se deve entender 
o respeito a todos os direitos do cidadão brasileiro, eu direi que 
nunca ela foi mais alterada; porque não foram só os direitos po-
líticos do cidadão brasileiro que foram seqüestrados, foram todos 
os seus direitos os mais sagrados: de vida, de família e de pro-
priedade" (apoiados). 

Deixa a explicação dessas contradições para os estadistas, 

"esses entes privilegiados a quem a Providência concedeu 
certamente mais inteligencia e mais penetração que aos outros 
homens, o trabalho de explicarem esta contradição que assim 
nos parece a nós, homens simples, quando entendemos que a 
verdade e a moral devem Sl'r uma só, quer para o poder, <1uer 
para os povos." 

Cita os exemplos de atentados cometidos em sua província, quando 
assumiu a presidência do Ceará o Sr. Gonçalo Batista Vieira, que comc~·ou 
demitindo 732 funcionários e enviando destacamento a todas as locali-
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clades "para garantirem, cstú sabido, a liberdade do voto"! Menciona 
todas as localidades atingidas pela fúria da reação e observa: 

"A proporção que chegava nas diversas localidades do Ceará 
a notícia da inversão política e a nomeação dos novos agente:; 
policiais, o espírito reacionário se manifestava em passeatas no-
ttirnas, verdadeiras orgias em que às vezes se misturava sangue. 

O Sr. Silveim Lobo - Apoiado. Assim foi anunciada a ascen-
são deles. 

O Sr. Pompeu - O Governo viu-se:: obrigado a tolerar essas 
passeatas e essas manifestações criminosas e até mesmo animá-
Ias. 

O Sr. Teófilo Ottoni - Apoiado; até na Corte". 

Descreve apenas algumas dessas "cenas lamentúveis'', e conclui: 

"Por todas essas localidades daquela prnvíncia se deram 
mais ou menos cenas desta ordem; eram prisõe5 arbitrárias, eram 
varejos de casas, eram conflitos suscitados a cada instante, do 
que resultavam espanc::imentos, ferimentos, assassinatos." 

A chegada do novo presidente da província, o Sr. Diogo Velho Ca-
valcanti, depois visconde de Cavalcanti, que tomou posse a 27 de agosto 
de 1868, 

"trouxe alento à popµlaçilo cearense, à qual fez logo uma 
proclamação, revelando as disposições com que assumiu o cargo. 
Cedo se descobriu que, quaisquer que fossem as intenções do 
novo presidente, a mác_iuina da reação impôs-lhe uma única mis-
são: fazer recrutas para a guerra e fazer deputados para as 
eleições." 

"O presidente é, no Brasil, um instrumento eleitoral. É por 
meio dele quP se elege periodicamente a chancelaria do nosso 
absolutismo dissimulado" ( 35) . 

Lê a seguir no Senado relatório e atas da Câmara provincial, com-
provando as violências e arbitrariedades que continuavam a ser perpe-
tradas. Lendo-os no Senado ficlj.ram nos Anaís. A sua voz no Senado é o 
único recurso que resta aos op~·imidos: 

"Um povo cristão pão desespera da justiça; quando lhe falta 
a dos poderes sociais, apela para Deus e para a posteridade; apela 

(35) V. TAVARES BASTOS: ,1 Província. Rio de Janeiro, 1870, p. 136. 
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para a consciência da história, essa vingadora das sociedades, que 
por sua vez julga os oprimidos e os opressores" (apoiados). 

Apresenta uma estatística mensal dos crimes cometidos durante os dez 
meses de campanha, num total de 225 homicídios, sem contar as tentati-
vas de homicídio e os ferimentos. 

Termina perguntando se é possível aprovar o Voto de Graças quando 
diz: 

"Viva satisfação sentiu o Senado ao anunciar-lhe Vossa Ma-
jestade Imperial que a tranqüilidade pública permanece inalte-
rável, graças à boa índole de nossos concidadãos, seu amor à jus-
tiça e respeito às leis; e espera não será perturbado estado tão 
lisonjeiro pelo muito que confia na proteção Divina jamais ne-
gada às sociedades cuja administração vê na justiça o primeiro e 
o mais sagrado de seus deveres." 

"Se isto não é zombar, escarnecer do país, ou das vítimas, 
não sei o que seja. 

O Sr. Teófilo Ottoni: - Apoiado! 
O Sr. Paranaguá: - É um verdadeiro escárnio. 
O Sr. Saraiva: - Eles mesmos riem-se aqui de tudo isto. 
O Sr. Pompeu: - Senhores, depois de tudo isto, como hei de 

qualificar o Governo que viu praticarem-se semelhantes atos e não 
providenciou?" 

28 de junho de 1869, t. II, p. 322-351. 

N. & C. 

O Gabinete de 16 de julho de 1868 chefiado pelo visconde de Itaboraí, 
ministro da Fazenda, e que permaneceu no poder até 1870 (continuando 
porém o domínio conservador) era composto pelos expoentes do partido 
chamado "da ordem", ou "saquarema", porque nessa região estava o es-
tado-maior do conservadorismo: Paulino de Sousa (depois visconde do 
Uruguai), ministro do Império e grande jurista do partido; José de Alencar 
(não obstante ser filho de um grande liberal), na Pasta da Justiça; Silva 
Paranhcs (depois visconde do Rio Branco), o maior estadista do Império, 
nos Estrangeiros; o Larão de Cotegipe, na Marinha; o visconde, depois mar-
quês de Muritiba, na Guerra e Fernandes Leão, na Agricultura. 

Itaboraí era implacável em relação aos adversários e Paulino de Sousa 
era a maior cabeça jurídica do partido. Seus livros são modelares de lógica 
conservadora. Cotegipe será em breve, apesar de mestiço, um renitente 
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defensor da ordem, procurando deter o movimento abolicionista. Alencar 
levou o seu espírito conservador ao ponto de opor-se à Lei do Ventre Livre, 
posto que proposta pelo próprio líder do partido, Rio Branco. 

Não era desse grupo polítioo que Tomás Pompeu poderia esperar to-
lerância partidária. 

Quanto às eleições para a Câmara Alta, referia-se Tomás Pompeu aos 
c::isos de Joaquim Saldanha Marinho e do Cônego Antônio Pinto de Men-
donça que, escolhidos pelo imperador, tiveram suas eleições anuladas pelo 
Senado a 17 de maio de 1869 ( 36 ) • 

Foi o próprio plenário que declarou nulas as eleições. A interferência 
dos ministros, se houve, não foi ostensiva. 

Quanto aos vice-presidentes eram pela lei de 3 de outubro de 1834 
escolhidos em lista sêxtupla pelas Assembléias provinciais. Passaram a ser 
também nomeados pelo imperador. Defende esse reforço da centralização 
o visconde do Uruguai ( 37 ) • 

A referência às Igrejas nas eleições justifica-se pory_ue era onde se 
realizavam as eleições de primeiro grau. 

A longa intervenção do Pe. Pompeu, totalizando 30 páginas dos Anais 
é a propósito da discussão do Voto de Graças, preparado pela Comissão 
composta pelos senadores barão de São Lourenço (Francisco Gonçalves 
Martins), Firmino Rodr: gues Silva e pelo barão de Itaúna. 

Sua eloqüência, porém, investe, de modo especial, contra o presidente 
do Conselho, visconde de Itabpraí, e o ministro da Marinha, barão de Co-
tegipe, que nas sessões seguintes tomarão a palavra para se defenderem. 
O discurso de Cotegipe será cortado de apartes veementes do Pe. Pompeu 
(ver Anais, III, 59), bem como de apoiados dos membros da Comissão. 

A discussão foi adiada pela hora. 

69/3 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Surpreende-se da pouca atenção que o presidente do Conselho e o 
ministro da Marinha deram, em seus discursos, às graves acusações que 
trouxeram ao Senado. Falara para 

"chamar a atenção do Governo para este estado deplorável 
de suspensão de todas as garantias de vida e propriedade." [ ... J 

(36) V. AFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY: o Senado do Império. São 
Paulo, Martins, 1942, p. 143. 

(37) Ensino sobre o direito administrativo. 2~ edição. Rio de Janeiro, Minis-
tério da Justiça, 1960, p. 381. 
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"E para lavrar um protesto vivo contra o programa de mo-
deração e justiça e execução de leis do nobre ministro presidente 
do Conselho." 

No entanto, os ministros se limitaram a negar os fatos ou a dizer que 
foram Pxagerados ou que já tinham sido providenciados. 

"A resposta que os nobres ministros deram foi desanima-
dora [ ... ] 

O Sr. Silveira Lobo: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - Foi triste porque tende a fortificar no 

ânimo de celerados [ ... ] 
O Sr. Silveira T~obo: - Apoiado. 
O Sr. ministro da MGlrinha: - Muito obrigado. 
O Sr. Pompeu: - [ ... ] a convicção, a idéia de que o Go-

verno está na firme disposição de não acreditar em nada do que 
se diga de seus atentados, e por conseguinte que eles podem im-
punemente continuar a sua obra de latrocínio, porque nem uma 
providência o Governo tomará." 

Alonga-se em contestar a afirmação do presidente do Conselho sobre 
o governo da Inglaterra, no qual, segundo Thiers, "o rei reina, mas não 
governa." 

Passa depois a insistir na veracidade dos fatos que apresentara na ses-
são de 28 de junho e a comprová-la com novos dados e novos argumentos, 
cm coerência com sua atitude política de sempre se opor aos Governos 
que se olvidam da justiça e da moralidade pública. 

Reafirma sua posição com relação às reformas: 

"Estou pr.ofundamente convencido de que a maior necessi-
dade que sente o país é certamente de justiça e moralidade, o 
que procede principalmente da falta de execução das leis; daqui 
a aspiração geral do povo pela reforma dessas leis que se julgam 
com razão o instrumento fácil para esses abusos. 

Eu compartilho essa aspiração de reformas mas também não 
desoonheço que, se houvesse um governo assaz honesto e enérgico, 
que quisesse executar sinceramente as leis e administrar a justiça, 
ele poderia levantar o nível moral da administração; e é por esta 
razão que eu perdôo ainda menos o ministro atual, porque ne-
nhum outro me apareceu tão cheio de força, tão cheio de von-
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tade e com tantos recursos como ele. Ainda por outra razão: por-
que ele fez da justiça, da execução das leis o seu programa único; 
princípios aliás que devem ser a norma de todos os governos ho-
nestos, ainda não posso desculpar de maneira alguma as faltas do 
Gabinete atual relativas a esta parte do seu programa." 

Sua tese sobre as reformas fundava-se na esperança que depositara no 
próprio barão de Cotegipe o qual, em 1867, falara no nosso regime parla-
mentar como inteiramente perve1tido, 

"porque o Poder Executivo havia absorvido não só o Legisla-
tivo, como o Judiciário e o Moderador", 

e propunha reformas para corrigir essa perversão. 

Cita então novos documentos para comprovar os fatos com que ata-
cara a cumplicidade do Governo nos crimes de toda sorte cometidos nas 
províncias, contra os liberais e conclui: 

"A vista, pergunto !1º nobre ministro com relação à resposta 
que nos deu ele aqui, e ao nobre colega presidente do Conselho, 
se há com efeito esperança possível neste país? Eu convido a 
S. Ex.ali, não já para fazerem justiça ou terem moderação com 
esses pobres vencidos e proscritos, mas enfim para ordenarem por 
amor da humanidade e P,o interesse geral da sociedade a seus de-
legados que tomem medidas enérgicas no sentido de acabar com 
esse canibalismo que existe nas províncias, que avilta o país e 
envergonha a nossa civilização". (Apoiados. Muito bem! Muito 
bem!) 

13 de julho de 1869, t. III, p. 261-277. 

N. &C. 

O discurso do Pe. Pompeu é todo endereçado ao barão de Cotegipe, 
que se retirara da política, mas que, em 1867, voltara após uma crítica 
pertinente às instituições políticas do país. O Pe. Pompeu fala com res-
peito, r-econhecendo o valor do barão que exercia então o cargo de minis-
tro da Marinha. Os fatos narrados por Pompeu mostram a rudeza e a bru-
talidade da repressão política de então. 

O grêmio do Partido Conservador concentrava-se na Província do Rio 
de Janeiro onde, no municíp',o de Saquarema, o visconde de Itaboraí pos-
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suía a fazenda de Monte Alegre, onde se reuniam geralmente os grandes 
líderes do partido ( 38 ) • 

Cotegipe, baiano, tomara várias medidas em favor dos escravos e 
combatera ardentemente o tráfico interprovincial. O medo de uma guerra 
civil, à moda americana, tornara,o contrário à precipitação do abolicionis-
mo. Daí uma injusta aura de escravocrata. 

Cotegipe tinha, de fato, certa independência dentro do partido que o 
tornava às vezes incômodo aos chefes. Eis por que o senador Pompeu di-
rige-se a ele pessoalmente. Mais tarde, ao responder a Rio Branco, que 
lhe oferecia uma Pasta, Cotegipe defendeu mesmo a adoção do voto di-
reto, considerando a demora grave. O imperador preferiu, porém, fazer 
essa grande reforma com os liberais que sempre a haviam defendido ( 3D) . 

69/4 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O nobre ministro do Império respondeu sumariamente às críticas que 
fizera contra a situação conservadora: 

"S. Ex\1 se serviria da imagem do realejo com bonecos dan-
çantes. Devo dizer, Sr. presidente, que eu não contava que S. Ex'1 
trouxesse esse argumento ao Senado, tanto mais quando, tendo 
sido geralmente tão bem tratado ... 

O Sr. ministro elo Império - Não me referi ao nobre sena-
dor. 

O Sr. Pompeu - . . . era de esperar que os oradores que ha-
viam discutido com o nobre ministro recebessem a mesma prova 
de benevolência." 

A imagem do realejo, para significar que a oposição repete sempre os 
mesmos fatos, não foi feliz, de vez que trouxera ao Senado fatos novos, 
para os quais pedira providência: 

"Além disso, ainda quando repetição houvesse, como o Go-
verno tem se mostrado surdo, a ponto de não ouvir os clamores 
do país que tem sede e fome de justiça, não é de estranhar que 

(38) V. JOSl!: ANTONIO SOARES DE SOUSA: A vida do visconde do Uru-
guai, São Paulo, 1944. Brasiliana, p. 136. 

(39) EUNAPIO DEIRó [TIMONJ: Estadistas e parlamentares, 1~ série. Rio 
de Janeiro, 1883, p. 89. 
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da tribuna do Senado se reproduzam, se repitam esses clamores, 
se faça eco a esses brados de tantas vítimas, a ver se conseguimoo 
despertá-lo do sono da indiferença que vai dormindo, da mani-
festa surdez a que se socorreu sistematicamente. 

As acusações foram respondidas na Câmara dos Deputados 
por informações de delegados, subdelegados e demais autorida-
des, se não autores e coniventes desses mesmos atentados, ao 
menos partidários suspeitos de seus autores e perpetradores." 

Protesta contra esse procedimento do Governo: 

"Não é, senhores, invocando-se testemunhas desta ordem 
que se responde a fatos inteiramente conhecidos do pais, quan-
do mesmo a minha insignificante autoridade não fosse bastante 
para garanti-los. 

Não é portanto assim, Sr. presidente, que o Governo há de 
responder aos atos praticados nas diferentes províncias, atos 
atentatórios das leis, do pudor, da moralidade, dos direitos e da 
justiça (apowdos). Nã~1 é assim, senhores, que esta situação, 
senão pela justiça, se há de justificar de seus abusos, de seus 
escândalos, de suas trop~lias" (apoi,ados) . 

Se dispõe de muitas informações, não é pelo fato de ser um potentado, 
um Estado no Estado, mas pelo fato de levantar sempre a sua voz em 
defesa de todos os oprimidos, mesmo dos que não são correligionários 
políticos. 

"Quem sabe, Sr. presidente ( a fortuna é muito inconstan-
te!), quem sabe se ainda esta fraca voz, que hoje se levanta em 
favor dos liberais opressos e perseguidos atrozmente em minha 
província e em todo o Império, não terá em tempo mais ou me-
nos próximo, de pedir deste mesmo lugar justiça e complacência 
para os conservadores, quando por sua vez a roda desandar? 
De fazer por eles semelhantes reclamações? Não seria a primei-
ra vez; mas Deus me livre que o Par.tido Liberal subindo outra 
vez ao poder se desonre com a reação vergonhosa e brutal, que 
praticou em todos os tempos e continua a praticar o Partido 
Conservador, notadame11te de julho para cá." 

Reporta-se depois à discussão do orçamento. O Governo propõe um 
programa de economia. Mostra, citando as cifras, que o déficit de 4. 000 
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contos, previsto no orçamento, deve ser acrescido de mais de 9. 000 contos, 
com a apuração dos projetos da Câmara dos Deputados. 

Ataca o art. 21 aditivo do orçamento que "estabelece um imposto 
progressivo sobre os bens do convento". Defende a tese de que o impos-
to é inconstitucional, injusto e prejudicial. E dá o exemplo do patrimônio 
da Ordem de São Bento, orçado em 3 mil contos: 

"A sua renda anda por 210:000$000: é uma renda avultada 
de que essa piedosa ordem faz um uso pio, e proveitoso ao Es-
tado, como se sabe. Mas se se converte este patrimônio em 
apólices, além de que a conversão forçada dará ocasião a es-
peculações vergonhosas, não produzirá renda igual. Portanto 
ainda por esse lado será prejudicial à ordem e ao Estado. 

E qual é, senhores, o fim a que se propõe o Governo com 
esta medida? É certamente chamar a si o patrimônio das onlens; 
mas para que o Governo se apressa com essa iniqüidade? Essas 
ordens não podem durar mais que alguns anos; compõem-se de 
meia dúzia de cenobitas já avançados em idade, que não podem 
ter uma longa vida." 

Retere-se à medida do Governo impedindo o ingresso nas ordens 
religiosas, que já demonstrara em outra oportunidade ser contra a Cons-
tituição e observa: 

"Não quero fazer a apologia das ordens religiosas; elas tive-
ram seu tempo; prestaram relevantes serviços à religião, às letras 
e à humanidade e especialmente ao Brasil, como já foi notado 
pelo nobre senador pela Bahia e se em alguns países têm feito 
males, aqui só fizeram bem; mas hoje entende o nosso Governo, 
como tem entendido os governos de outros países, que elas não 
têm mais razão de ser; são coisas da época; porém, ao menos 
não sejamos ingratos para com elas: pedem a justiça, a gratidão 
e a caridade que respeitemos esses restos venerados em memó-
ria de antigos e relevantes serviços; deixemos que esses velhos 
monges acabem seus dias, que já não podem ser longos, nas 
suas celas, em seus conventos; depois de sua morte tome conta 
o Estado de seus bens." 

Cita exemplos de religiosos que prestam relevantes serviços como 
missionários, entre os quais, Frei Caetano, Frei Serafim, no Ceará e em 
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Pernambuco, entre os quais inclui o Pe. Dr. Ibiapina, digno êmulo na 
carreira apostólica desses beneméritos missionários. 

Analisa a seguir as observações do ministro sobre as Assembléia~ 

provinciais e lamenta a decadência em que estão caindo, pelo interesse 
do Governo em suspender leis provinciais. Dá vários exemplos e propõe, 
em base ao Ato Adicional, a criação do bicameralismo também nas pro-
víncias. 

Interpela depois o ministro sobre outro assunto, desejando saber 

"se ele teve participação ou comunicação da bula Eterni 
Patris, de 28 de julho de 1868, convocando o concílio ecumê-
nico; se S. ExiJ. comunicou alguma coisa a este respeito aos pre-
lados do Brasil, se os autorizou ou concedeu-lhes licença para 
irem a Roma; se finalmente está disposto a conceder ajuda de 
custo para a viagem destes prelados." 

Reclama do ministro a não-abertura de proposta para prover o bis-
pado do Ceará, há 12 anos vacante, como também para prover 213 das 
freguesias do Ceará e mais de 80, em São Paulo, todas com párocos inte-
rinos. Concorda com o ministrQ sobre a necessidade de extinguir os 
emolumentos paroquiais: 

"Não há nada que comprometa mais a religião aos olhos 
do povo, que nem sempre faz distinções entre os abusos e os 
sãos preceitos, do que essa perniciosa prática dos pastores exi-
girem de seus fregueses uma espórtula, um donativo pecuniário 
pelo serviço religioso que administram." 

Admite que em certos casos a prática dos emolumentos foi justifi-
cável, mas degenerou em abusos. 

"Hoje em todos os "IJispados, párocos de diversas freguesias 
usam de direitos diversos; uns cobram mais, outros cobram me-
nos e alguns exercem verdadeira extorsão, que não é compatível 
com os sentimentos da caridade ordenada pelo Evangelho 
(apoiados). Gratís dat13, quod gratis accepistis, disse Jesus 
Cristo." 

Pede informações sobre o estado dos seminários: 

"Eu concebo inteiramente a independência dos prelados 
sobre o ensino religioso nos seus seminários; mas uma vez que 
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o Estado mantém este cstabckl'imc11to /, 111isln '!"" o <:ov1·r1111 
saiba do modo por que aí se procede, saiba o que {: qtw s1; 

ensina nesses seminários e quantos aprendem neles ( <qwifl(/os). 
Não há um relatório, senhores, rpw tra,_.;a nm mapa 011 1wlo 
menos uma notícia dos alunos que frcqiientam os diwrrns s1·-
minários do Império: nem sei mesmo o q11c ali se c11sina" 1 ... 1 

Queixa-se ele que os professores ele seminário süo os ú11icos luncio-
nários que não recebem aposentadoria quando caem <:m ínvalidc~z. Crítica 
o desinteresse do Ministério pela instrução pública. Dcntmda o ahuso 
de se terem gasto 80 contos de réis para preparar um n:lat6río sobn, 
a agricultura, mas não se encontra <linheiro para criar uma 1:seola 11ormal 
ou uma escola de 2Q grau, para professores. 

Do relatório do ministro, observa que toda a despesa para a ín~

trução pública na Corte é ele apenas .'350 contos: 

"Como é que nesta grand1: cidade, a mais importanff: do 
Brasil, com uma populaçíw tão ilustrada, se gw-1ta ~orn<:nlf: 

3.50. 000$ com a instrução primária e sec1111dáría, quando mn 
outros países isto seria 11ma ninharia?" 

Alonga-se sobre o problema da instrução pública. 

"Sem que o Governo tome com eficácia a inícíatíva de pro-
mover a instmção pública e levantar a ínstruç;ão prím{1ría do 
estado de abatimento em que se acha, não se poderá far.N narla 
no Brasil, porque, conquanto a iniciativa partk-11Iar pos.~a ajudar. 
é todavia certo que a instrn~·ão pública 11ão pode _qer promovi<lii 
simplesmente pela iniciativa partícnlar." 

Compara a situação do Brasil com a de vf1rios pahe~ da E11ropa 1: 

da América, com abu11dá11eia de chulos c:statístíc:os. No lmtanto, r: f:~ta · 
belecido no Bra'!il o princípio do 1:11si110 ohrígat6río: 

"Desde que o Estado sr: eDrnprom11:1:.c,s1: a dar fo_qtrnçiio pri-
mária e gratuita ao p11v11, r:~taria na ohri~ação d1: trrrnf1~J;i f:fr-

tiva; além d1.:stf'. pri1wí pio, lwrri sabe o S1:nado qru: ;)r>r rnú~ 

dn11mcríta q111: s1:ja a mi~-~fio do Estado, scTT1pn: há d1: (fmc1:-

der-se <pw ele rlr:vr:da pr:lo 111r:110~ ptotl:gcr a~ vida~ '' pr<>prif:. 
dade.~; sabe tarol>úri o Sr:r1ad11 que a ign(Jrànda, príndpalrM:nt1: 
na<> da.~~e.~ ínf1:ríi11·1:~. i: o p1,rig11 q111: maí.~ arn1:a<;<t a qrK:'Íf:dadf: 



l'r11111111l11w11. l'liln• o•; •11111i\ i1H'l11i o Pc. Dr. Ibiapina, digno êmulo na 
(•llnt'lrn upoNl61l1111 d1~ssc·s l><•11p111úritos missionários. 

AtmllNtt li Nt•i.i;1tlr 11s ohsl'rvaçõcs do ministro sobre as Assembléia~ 
fll'OVhWhllN t• ln11w11h1 11 llc~cmlfo1cia em que estão caindo, pelo interesse 
do Govtirno t'lll suspt1ud1•r ll'is provinciais. Dá vários exemplos e propõe, 
i:'IH lurnt< tm Alo /\dldo1111l, a cria~·ão do bicameralismo também nas pro-
vit1t1l1A~. 

lnh~l1Whl dt-pois o 111i11islrn sobre outro assunto, desejando saber 

"st' t>lt• tt'Vt' purl k·ipu~·ão ou comunicação da bula Eterni 
PaM~. tlt• 28 tl1• julho dt' 1S6R. convocando o concílio ecumê-
nltioi St' S. l•:xt1 t•om1111i1·011 alguma C'Oisa a <:>ste r<:>speito aos pre-
hulos do l3msil. st• os u11tnri:1.ou on concedeu-lhes licença para 
h'tlm 11 Humn: s1• fi11ulnwnlt• P~t<í disposto a conceder ajuda de 
ousro pnrn t\ viuµ;t•m llt•stt.•s prelados:· 

l\t:lt'll\U\11 do ministrn n 1n11Htbt·1·tum dL' proposta para prover o bis-
piid@ do C~tm\, ht\ 12 u11t1s Y1H'tllll('. l~nmo tamht'm para prover 213 das 
fl~~u~lM do Ctllll'l\ e 11ml;o; tlt' sn t:'lll Sun Punlo, tod:t;o; l'Olll párocos mte-
I-Ífülll1 ~\00\'tla ~n\ 11 111l11i~trn snhn• a nt't't';o;sidndt> de e.'\:tinguir os 
001~um.~nros p1tt'0ttnil\ls: 

"Não h{\ mtlltt (\Ht' t·rnn1wom""ta. rmus ~\ religião aos olhos 
do 1)0~ tt\\~ 1wm st1m\)l't' fa;. distirn;,'{*'s; t~uln• f(l)'S abwm e fllJ5; 

\iõâ~ ~t~W..'<:, tl11 ~\llt' t''S~\ \Wl'nk.it~""'- Inàfü·a &~\$ ~ esii-
~ft~.In dt? ~t?Ulí ht')i,1ws~1:o1 unm ('-"ti~rtu\:a. u.m ri..irnll<:d.iív~ ~~ 
\~O ~!'V~\'O \"h),1.,11>.rn '\'W ~<t.\111111,stlf'.-:m ..~ 

À~ qu~ ·00\ ~\{\\«; ~~~'<; óà \W.;\t~!iJ:.l d~ ~.Ul<Ol~llll~-- trtOJà. ~ 
~~ ~% d@~\~~\ ~,\\\ {\h\\~'<: .. 

"ü~~ ~m \W;_\~..:; ~«: ~i'S[>ià~'M;, IJ.~li1(l)'{~ <t.ll<t cJI~-.;~ Jfo~ 
\\~\\'\ d~ dff~t~'S '<.\ii:w>Ji~'0'1.< ltWll'S ~~l!ll llWI~~ <&i~i!Jll0:6> ~ mlít'-

:OO'S ·~ ªl~\\'S ~::l."4'.!~r.\\ W'!ixlà'<.\f(>iiwi. Íl'-"ii.~~10,, '<l[lt~ lli&0 it: ~ 
~ ~ %00«m.'é\\lf0'S '<.IJ:à ~íàli1i<t1J:à<Jli€ ~X~~ Jjl'féh JEw~ 
~li!~tlf~~'f.;4., ~~~i<ltf/Íi'$; r/klilt~- 4//1/!if<'fÍl rgir11lií:J.· !IUl/rf'qMtii~ ~~ J((!im!i 

~j~~.'\ 
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o Estado mantém este estabelecimento é místc:r q11e o ( ;ow;mri 
saib.i do modo por que aí se procede, saiba o c1uc é qtw ~1: 

ensina nesses seminários e quantos aprendem neles (apoiados I · 
Não há um relatório, senhores, que traga um mapa 011 pelo 
menos uma notícia dos alunos que freqüentam os diversos ~.1:

minários do Impé1io: nem sei mesmo o que ali se ensina'' f ... ] 

Queixa-se de que os professores de seminário sfLO os únicos funcio· 
nários que não recebem aposentadoria quando caem em invalidez. Critica 
o desinteresse do .Ministério pela instrução pública. Denuncia o abuso 
de se terem gasto 80 contos de réis para preparar um relatório sobre 
a agricultura, mas não se encontra dinheiro para criar uma escola normal 
ou uma escola de 29 grau, para professores. 

Do relatório do ministro, observa que toda a despesa para a i11~· 

trução pública na Corte é de apenas 350 contos: 

''Como é r1ue nesta grande cidade, a mais importante do 
Brasil, com uma população tão ilustrada, ~e .wista .somfo'nte 
350.000$ com a instrução primária e secundária, ctuandfJ l~m 

outros países isto seria uma ninharia:'' 

Alonga-se sobre o problema da instruç.-ão pública. 

"Sem que o Governo tome com eficácia a iniciativa de prn-
mover a instrução pública e levantar a ínstruç.-ão primária do 
estado de abatimento em que se acha, não se poderá fazer nada 
no Brasil, porque, conquanto a iniciativa partk·ular prw1a aím.lar. 
é todavia certo que a instrução pública não pw.le ser pmm~·ú<l21 
simplesmente pela íníciatí\'a partícular.tt 

Compara a situação do Brasil com a de váTios paÍ.'iC'I da En;iwpia f: 

da América, com abundância de dado~ estatístíc::Oli. No enlal'JW, ~ ce;;fta. 
belecido no Brasil o princípio do ensino obrigat6río: 

"Desde que o Estado se comprnmete'li~ a dar ÜJristm~·~10 pri-
mária f: gratuita ao povo, estarí.a na obrí::;;u,;ão (k tormí.-fa d~:·

tíva; além d1!ste prím:Ípío, bem sabi:~ o Senado l~IJf: p<Jr mab 
círc1111~crita que sc:ja fJ. mí.s5ão do E.~tado, .sempre h.:á <l•: wmr:i:·· 
1ln-1w qne de <fov<:rf.. pd<J mnws prot.egf-:·r as ~·ída.o; " pr<1príf:-
dad1i.~; .sabe tambl:m <i S1:nado <f!W a ígnoránda, prím:ípalmerit1: 
wi.~ da~'if:s í11fr:ri()n:•;, é <> P"'ríg11 cpu: mab auw:.tr,'.a a '1ri•:ú:dad•: 
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pois é quase sempre a ungem <la desordem, do crime e da mi-
séria; que o meio mais eficaz de evitar tais desordens é a di-
fusão das luzes, é espancar as trevas da ignorància; por conse-
qüência se se fecham as escolas só ficará ao Estado um meio 
de manter a ordem, a repressão, isto é, a prisão e o cadafalso. 
Ou o algoz ou o mestre." 

Critica as duas correntes de pensamento ou grupos de pessoas par-
tidárias do ensino obrigatório: 

"Uma delas é a dos economistas ou socialistas, que enten-
dem que deve-se deixar toda a liberdade individual considerando 
a sociedade como emancipada c o indivíduo como maior; re-
pelem tudo quanto pode contrariar a ação, segundo eles, da 
soberana concorrência e por conseguinte conclui que o poder 
público nada tem que ver com a educação do povo. O outro 
grupo é o daqueles que entendem que o Estado não tem doutri-
nas, não tem certeza, não tem verdade para ensinar, que tudo 
isto só se encontra na Igreja; eu creio que o senso comum está 
longe de adotar estas du<fs opiniões extremas: o Estado tem 
doutrina sobre a qual se fundam suas leis e tem verdade e 
tem sobretudo o direito de proteger as vidas e a propriedade; 
esta obrigação não se pode tornar efetiva se não pela repressão 
ou pela prevenção dos crimes; a prevenção, porém, se faz me-
diante a difusão das luzes, a educação intelectual e moral, que 
faça bons cidadãos: pois a ignorância é meio caminho para o 
crime. 

Portanto, Sr. presidente, ainda voltando ao mesmo assunto 
direi que o Estado tem direito de obrigar os pais de família a 
dar educação a seus filhos, principalmente entre nós, onde há 
o preceito constitucional do ensino gratuito." 

Cita vários autores estrangeiros em defesa dessa tes·e e conclui: 

"Todas as despesas que o Governo fizer com este ramo 
do serviço será não só a outros respeitos de grande vantagem, 
como de economia com prisões e outros meios de prevenir e 
reprimir os crimes." 

l de setembro de 1869, t. V. p. 8-16. 

186 





to Natural. Seguiu depois a magistratura, demitindo-se por desgosto 
com as autoridades. Depois de exercer a advocacia por algum tempo e 
solicitado a ingressar na política, resolveu ordenar-se aos 47 anos. Foi 
nomeado Vigário Geral, provedor do bispado e professor de eloqüência 
no seminário de Olinda. Mas desprezou todos os cargos e dedicou-se 
fervorosamente às missões do sertão. Em 1856 estava na Paraíba onde 
fundou um cemitério para as vítimas da cólera. Sua ação cruzou-se com 
outro fervoroso missionário, Pc. Hermenegildo Herculano Vieira da Cunha, 
e o capuchinho Frei Serafim ele Catânia. Sua atividade principal concen-
trou-se nas Casas para educação de meninas, denominadas Caridades 
c1ue ainda permanecem. As Casas de Caridade espalharam-se por todo 
o nordeste. A popularidade do Padre Ibiapina crescia enormemente e 
chegava às vezes a não ser bem aceita pelos bispos. Como era natural 
criou-se uma aura de santidade em torno de seu nome, sendo-lhe atribuí-
dos vários milagres dadas as multidões que arrastava. Mas Ibiapina 
preocupava-se especialmente com a formação do patrimônio para suas 
caridades. Sua grande adversária era a maçonaria que o acusava de 
subversivo, em face do tom ardente com que ele se referia ao sistema 
da propriedade da terra. Foi apcmtado como inspirador da revolta do 
Quebra-Quilos, contra a adoção clq sistema métrico. Foi mesmo noticiada 
uma ordem de prisão que não teve lugar. Seu último esforço foi aliviar 
as desgraças da seca de 1877-187&. Faleceu a 19 de dezembro de 1882. 
Seu nome é relembrado em inúmeras mas e monumentos nos Estados em 
que missionou. Ibiapina está a merecer um estudo sério não só como 
missionário, mas como polemista e educador, tendo introduzido várias 
medidas pedagógicas em seus estabelecimentos (43 ). 

Quanto ao bicameralismo nas províncias, era previsto no Ato Adicio-
nal, mas não foi posto em prática. 

O episcopado brasileiro foi r~presentado no Concílio Vaticano I por 
dois bispos: D. Pedro Maria de Lacerda e D. Antônio de Macedo Costa. 

69/5 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Vendo que, na discussão do orçamento, o ministro da Justiça diva-
gara em considerações políticas, julga-se no direito de fazer o mesmo. 

Volta a acusar o Partido Conservador que chegando ao poder parece 
tomado de vertigem. 

"Não direi que S. ~x~ estavam com a cabeça perturbada 
pela má digestão do jantar opíparo do poder, como disse o nobre 

(43) V. CELSO MARIZ: Ibiapina, um apóstolo do Nordeste. Paraíba, A. União, 
1942. 

188 





Nossa magistratura, ganhando vencimentos mesquinhos, nüo tem inde-
pendência para defender a justiça. Anexa a seu discurso uma extensa ta-
bela mostrando os vencimentos dos magistrados nas diversas províncias. 
Não compreende por que um Governo, que gasta 1. 400 contos para com-
prar a Ilha das Enxadas, não tem recursos para melhorar os honorários da 
magistratura. 

9 de setembro de 1869, t. V, p. 65-85. 
N.&C. 

O Pe. Pompeu, sempre prolixo em suas intervenções, levanta críticas 
severas contra o Governo. O panorama c1ue resulta de suas observações 
revela uma situação que não condiz bem com a idéia de um Império sob 
o signo da ordem e da justiça. A impunidade dos crimes dos poderosos, 
a leviandade da aplicação dos dinheiros públicos, aparecem como males 
antigos em nossa realidade nacional. A discussão do orçamento ficou mais 
uma vez adiada. 

69/6 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 
1 

"Não estranhe o Senardo que eu, homem de paz, de hábHos 
e profissões pacíficas, tome parte na discussão do presente pro-
jeto de fixação das forças pe terra" [ ... ] 

"Traz-me ~ tribuna t\m dever de consciência". 
"Pedem-se novos recursos e novos sacrifícios do pobre povo. 

Sentiria remorso se nüo pedisse esclarecimentos para poder votar 
com ânimo tranqüilo. 

O país está cansado e exausto por uma guerra estéril que 
fazemos há cinco anos, em que se tem consumido os recursos do 
país; em que não só a sor"fe da geração presente e futura tem sido 
comprometida, mas também até têm sido desnaturadas as nossas 
instituições, se tem piorado os nossos hábitos e costumes. Ao pas-
so, Sr. presidente, que como cavalheiros e amantes da civilização, 
mandamos nossos patrícios ao Paraguai derramar o seu sangue, 
atiramos nossas riquezas ao Rio do Prata. Para civilizar e rege-
nerar os descendentes dos Guaranis esquecemos que estamos 
empobrecendo o nosso país, escravizando os nossos patrícios e 
até barbarizando os nossos costumes!" [ ... ] 

Não parece de grande política arruinar um país, comprome-
ter a sorte de um povo, para felicitar outro, que aliás não exigiu 
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ele nós este obsé<p1io e nem tinha este direito. Se é (jlH' regenera-
ção se pode chamar a esse deplorável estado, a que o rigor da 
guerra tem reduzido aquele infeliz país." 

Admite que, na guerra contra o Paraguai, tratavu-se de vingar a honra 
do Brasil. Mas não entende a razão pela qual se prolonga essa guerra e 
pergunta: 

"Pondo de parte o direito da questão do direito das gentes, 
era lícito aos soldados fazerem uma guerra de extermínio ao Pa-
raguai até apanharem o seu chefe ou afugentá-lo do país; per-
gunto somente ao Governo até que ponto esta exigencia pode 
obrigar-nos a continuar essa luta que exaure os nossos últimos 
recursos; que sacrifica até nossas Constituições?" 

Não reclama só dos sacrifícios financeiros exigidos do país, mas es-
pecialmente do sacrifício de sangue, com a continuação do recrutamento 
"para essa caçada humana, para a qual o Governo está constantemente 
armado de uma ditadura sanguinária" (Anais, V, 287). 

O recrutamento vem provocando reações sangrentas em todo o país. 
Cita vários exemplos. · 

O país deseja a paz. Interpela o ministro sobre o término da guerra, 
que ainda oferece pretexto para suspensão das garantias de liberdade, de 
vida, honra e prosperidade. 

"Consta que Solano Lopez se encontra em Santo Estanblau. 
Pretende-se prolongar a guerra até capturá-lo, mesmo se ele con-
seguir fugir para um país vizinho? 

lt dessa obstinação cm prolongar a guerra externa que se tem 
tirado motivo para a guerra intestina, que tem assolado o país 
por essa reação espantosa, que ficará perpetuada em nossa his-
tória para vergonha de nossa civilização." 

Deseja saber do ministro da Guerra 

"em que qualidade continuamos a guerra no Paraguai, depois 
que ali se organizou um governo que reconhecemos. Somos nós 
aliados desse Governo constituído em Assunção ou somos seus 
auxiliares contra o rebelde ex-presidente Lopez?'' 

Julga já ser tempo para o ministro apresentar à nação uma presta-
ção de contas dos sacrifícios de sangue e dinheiro que se têm feito nessa 
guerra. 
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Dos relatôrios .:>fíciais, conclui que, de dezembro de 1864 até 
maio de 1868, foram enviados ao Paraguai 83. 7 43 homens, sem contar 
a força expedicionária de Mato Grosso. A tropa recrutada até agora deve 
chegar a 100.000 homens. 

"Eu pergunto ao nobre ministro quantos restam destes 100.000 
homens que têm marchado para a guerra? Dizem que não há 
mais em campanha nem 20.444 no exército; mas tomando o mapa 
de 14 de abril dele vê-se que havia prontos no exército 27. 907, 
nos hospitais 2. 853, total: 30. 760; para 99. 7 43 faltam 68. 973. 
Que é feito pois desses 68 .973 homens que marcharam para o 
Paraguai? Quantos destes morreram, quantos se acham inválidos, 
quantos foram extraviados, quantos voltaram?" [ ... ] 

"As perdas do nosso exército orçam por mais de 2/ 3 da re-
messa que se tem feito. N~w há exemplo na história moderna de 
perdas tão consideráveis nessa campanha." 

Não entende por que, nessas circunstâncias, ainda se pretende con-
tinuar a fazer o recrutamento. Cita muitas estatísticas relacionando a 
população de vários países com as r1~spectivas populações e mostra como 
o Brasil é o país da América que mantém o maior exército para a sua po-
pulação estimada em 8.500.000 habitantes. Apresenta a seguir uma ta-
bela comparando a população das diversas províncias com os contingen-
tes fornecidos por elas para a guern\, concluindo que ela demonstra uma 
injustiça clamorosa. 

E termina: 

"Que o Governo deponha o cutelo dessa ditadura sanguma-
ria, dê paz ao país, proscreva enfim o recrutamento. Não seja o 
Paraguai o túmulo dos nossos patrícios e de nossas instituições. 
Se todavia a honra nacional, seus altos interesses ainda não estão 
salvos, diga o Governo com franqueza, e se é necessário, façamos 
um derradeiro e grande saç:rifício, para que possamos· ao menos 
dizer, como o rei cavalheiro da França: - "Tudo se perdeu, 
exceto a honra!" (Afoito bem! Muito bem!). 

27 de setembro de 1869, t. V, p. 286~91. 
N. & C. 

Em discussão a fixação de forças de terra. Os discursos do Pe. Pom-
peu, de Teófilo Ottoni e de Silveira da Mota e Francisco Otaviano argüip-

Hl2 



do o ministro da Guerra, barão de Muritiba, constituem fontes importantes 
sobre o desfecho da guerra do Paraguai. 

Apesar de estar com seu exército praticamente aniquilado, Lopez 
abandonou a capital, Assunção, e internou-se pelo interior conduzindo 
uma multidão de miseráveis e prisioneiros, condenados, alguns à morte, 
a pretexto de conspirarem para o fim de seu domínio. Entre esses desgra-
çados estavam o bispo e a própria família (mãe e irmãos). A função do 
exército brasileiro reduziu-se a uma verdadeira caçada humana. Ao con-
trário do que haviam informado nossos representantes acerca do estado 
de espírito do povo, o soldado paraguaio lutou com extremo fanatismo até 
o final. Lopez, que não tomara parte saliente em nenhum combate em seis 
anos, teve, afinal uma morte honrosa, recusando-se a entregar sua espada 
ao general Polidoro, e pronunciando as célebres palavras: "Muero con mi 
Pátria". 

Entrementes organizava"se em Assunção um governo paraguaio anti-
lopista, com o qual o Brasil entrou em entendimento através do visconde 
do Rio Branco. O Brasil não conseguiu entender-se com a Argentina acerca 
dos limites e fez a paz em separado, traçando as lindes tal qual havia 
proposto antes da guerra. Mais tarde a dívida de guerra contraída pelo 
Paraguai foi perdoada. 

69/7 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

A discussão do orçamento vem sendo protelada por medidas ineptas 
do Governo, não por obrigação da oposição liberal que é minoria, mas que 

"não quex abdicar o direito constitucional, que lhe resta de 
investigar e examinar os serviços e verbas de impostos do orça-
mento, de discutir os atos do Governo, mostrar seus erros perante 
o país, com o que entende cumprir sua obrigação, satisfazer seu 
mandato." 

Entretanto, na discussão do orçamento, pedem-se informações ao 
ministro da Agricultura. 

Reconhece que as circunstâncias são difíceis, devidas aos encargos 
de guerra: 

"Se houve algum tempo necessidade de zelo da parte da 
administração, não só para desembaraçar os obstáculos que po-
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dem vedar o progresso da indústria entre nós, como para animá-la 
em seu desenvolvimento, é na presente quadra." 

Não duvida da honestidade do ministro, mas está convencido de que 
sua boa fé foi grosseiramente iludida com despesas inúteis, como gastar 
80. 000$ para imprimir o relatório do Ministério, quando a Tipografia 
Oficial tem prevista uma verba de 170.000$. 

Analisa o relatório do ministro e não compreende por que o minisb·o 
lamenta "a falta de liberdade do trabalho e do capitaf'. 

"Não sei bem o que é que S. Ex::t quer dal" a entender por 
falta de liberdade do trabalho, se se refere ao trabalho servil ou 
se aos empecilhos que encontra o trabalho livre." 

Quanto à falta de liberdade do capital, afirma que a responsabilidade 
recai sobre a legislação nimiamcnte centralizadora: as medidas 

"são tais que a mais insignificante empresa, no mais remoto 
canto do Império, ainda por alguns palmos de linha férrea, quer 
para melhoramento de um porto, para navegação fluvial ou cos-
teira, quer para um estabylecimento de crédito, enfim para qual-
quer ooisa que dependa po concurso de duas ou mais pessoas, 
ainda que seja para promover a instrução ou as obras pias, não 
pode existir legalmente, sem um decreto do Governo imperial; o 
que importa dizer que as delongas para obter esse título, as des-
pesas e empenhos amofinam, atropelam a iniciativa e atividade 
particular." 

Cita casos do Ceará onde iniciativas beneméritas não puderam ser 
levadas a cabo, pelo excesso de exigências governamentais. 

Aponta a seguir os empecilhos à liberdade do trabalho livre, que são 
o recrutamento, a designação e o serviço da Guarda Nacional. Desenvolve 
longamente a descrição dos abusos cometidos. 

"O ministro fala na restituição do trabalho servil e aponta 
duas soluções: a imigração de colonos europeus inteligentes e 
abastados e a de colonos chineses a serem engajados por cinco 
anos." 

Descrê da vinda de estrangeiros europeus, para um país onde há tão 
poucas garantias de defesa da vida e da propriedade dos nacionais. Quan-
to aos imigrantes da raça mongólica, os dos coolies, observa: 

"Quando o mundo civilizado reconhece a inferioridade dessa 
raça degenerada quer pelo S·eu físico, quer pelo seu caráter, é 
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que o nobre ministro no-la apresenta como salvadora da indústria 
agrícola do Brasil; e isso por três motivos, cuja procedência o 
bom senso repele: lQ porque os chineses comem carne, 2Q que são 
híbridos, não produzem, por conseqüência, não há risco de con-
taminar a nossa raça; 3<;> porque a sua religião, por mais absurda 
que seja, não pode espantar aos que estão acostumados com os 
fetiches dos africanos. Eu deixo à apreciação do Senado julgar 
da procedência destes três motivos alegados pelo nobre ministro." 

Interpela depois o ministro sobre a emancipação do trabalho servil. 
Parece que a idéia foi abandonada pelo Governo, de vez que a referência 
à mesma foi retirada do discurso da Coroa. O Governo não quer resolver 
o problema, quer apenas adiar a sua solução, mas, 

"o que é que o Governo tem feito para preparar o terreno? 
Que estudos tem empreendido? Mandou ao menos levantar o 
censo da população servil segundo sua idade, sexo e aplicação 
em que se acha e pela sua procedência?'' 

Não se conhece nem sequer o número de escravos vivendo no Brasil. 
Enquanto uns falam em 1. 400. 000, o conselheiro Paranhos fala em 
2.500.000. Cita os dados apresentados na Câmara dos Pares, da Inglaterra, 
segundo os quais de 1827 a 1857, entraram no Brasil mais de 500 mil es-
cravos. 

Pergunta ao ministro sobre as intenções do Governo a respeito: 

"Se é a indenização da propriedade, como por mais de uma 
vez foi prometido ou se é simplesmente a liberdade de ventre, 
para se consumar a emancipação dentro de um prazo dado." 

E afirma com coragem: 

"O que me parece fora de dúvida, Sr. presidente, é que a 
idéia de emancipação não pode mais recuar; é a pedra que rola 
do alto da montanha e precipita-se fatalmente ao vale; era com 
ereito o tempo de apagarmos essa nódoa ou esse borrão que 
afeia a nossa civilização. Digo que essa idéia não pode mais 
recuar pelos fatos que manifesta a opinião do país, reproduzidos 
em todas as províncias. Aí estão as Assembléias provinciais do 
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Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, decretando 
quantias em seus orçamentos, para emancipação de certo número 
de escravos menores anualmente. 

O Sr. Jobim: - Está em marcha o negócio. 
O Sr. Pom1ieu: - Aí estão as associações filantrópicas no 

Maranhão, no Ceará, até de jovens estudantes em Pernambuco 
e de Limeira, em São Paulo, promovendo também de sua parte 
a emancipação. Aí estão particulares beneméritos: aí está a famí-
lia beneditina emancipando generosa e gratuitamente os filhos 
de suas escravas" [ ... ] 

"Senhores, no estado em que se acha a questão do elemento 
servil, não há forças humanas em nosso país, que a façam retro-
gradar. O que compete ao Governo e ao Estado é não procurar 
contrariar a marcha do espírito público, para a solução de uma 
questão de moralidade e justiça social; mas sim alargar e prepa-
;rar o leito para que a torrente precipitada não alague os campos.'' 

Denuncia abusos e prevarica9ões impunes nos serviços de correio, 
como nos serviços de navegação costeira cujos vapores recebem 100 e 
mais passageiros, quando não têm capacidade para mais de 50. 

Queixa-se da falta de estatística de produção no relatório do ministro 
e anexa a seu discurso os dados anuais sobre a exportação de algodão que 
entre os anos de 1858 e 1868 atin,giu o total de mais de 16 milhões de 
arrobas. 

Critica a lentidão com que o Governo procede na imposição do sis-
tema métrico decimal, sob o pretexto de não ofender os preconceitos do 
povo: 

"Pois o Governo que não tem escrúpulos, nem hesita em re-
duzir quase à escravidão esse pobre povo, quando obriga-o a 
votar em seus candidatos ou marchar para a guerra, pode recuar, 
pode escrupulizar em obrigá-los a depor preconceitos e a prática 
de uma coisa útil e proveitosa? Só a instrução não pode ser obri-
gatória neste país?" 

Denuncia com cifras as despesas inúteis, entre as quais as medições 
de terras devolutas para a venda a colonos estrangeiros. 

A respeito da catequese e çivilização dos índios, estranha que o 
ministro peça a verba de 80 contos de réis, sem dar nenhuma informação 
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sobre a situação dos aldeamentos de índios, que, no ano anterior, era a 
seguinte: 

Amazonas 38 aldeamentos com 17. 385 índios .,Pará .... 10 com 3.200 "  
Minas ... 14 " com ? "  .,São Paulo 1 com 50  
Paraná .. 2 com 129  ..S. Pedro 2 com 839 

Total ... 67 21.603 

Censura a desigualdade com que são tratadas as províncias pobres, 
como o Ceará. Com uma população livre de 500. 000 habitantes, forneceu 
6.000 homens para a guerra do Paraguai: no entanto, não foi favorecida 
com nenhuma das vantagens que beneficiam outras províncias, como á 
construção de vias férreas e de portos marítimos. Descreve com abundân-
cia de dados a situação precária de sua província, o Ceará, citando o 
exemplo de Baturité por onde passam mais de 1.200.000 arrobas de 
algodão, para a capital, sem dispor de uma linha férrea, que seria altamente 
lucrativa. Examina longamente os projetos e os custos para a construção 
do porto de Fortaleza, que até agora não mereceu a atenção do Governo 
e conclui: 

"Passou a hora e não devo mais abusar da paciência do Se-
nado; tenho cumprido meus deveres de representante da nação, 
sem esquecer-me que sou cearense" (Muito bem!) 

5 de outubro de 1869, t. V, p. 415-431. 

N.&C. 

Prossegue a discussão do orçamento, na qual o Pe. Pompeu entra com 
um volume torrencial de dados estatísticos. Interpela diretamente o con-
selheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, ministro da Agricultura, Comér-
cio e Obras Públicas, que se defende timidamente e deixaria o cargo 
poucos meses depois. É corajosa sua palavra sobre o trabalho escravo. A 
Lei do Ventre Livre, à qual faz alusão, seria aprovada a 28 de setembro 
de 1871, mas a hipótese da indenização pelos escravos libertos nunca 
teria lugar. Pe. Pompeu mostra-se intrépido defensor dos interesses de 

197 



sua província, e não é sem razão que a cidade de Fortaleza consagra sua 
lembrança, dando o nome de Senador Pompeu a uma das suas ruas mais 
importantes e a província do Ceará deu seu nome a uma de suas cidades. 

Desde o tempo da Regência havia partidários da imigração de coolie8 
chineses, a exemplo do que ocorria nos Estados Unidos. Relat6rios técni-
cos defendiam essa solução como a mais adequada para extinguir o tráfico 
africano. Essa idéia persistiu até bem tarde. Em 1878 o governo Sinimbu 
chegou a receber um representante de uma empresa dispasta a iniciar a 
imigração e publicou uma obra, aliás bem elaborada, de autoria de nosso 
cônsul em Nova York, Salvador de Mendonça: A imigração asiática, Rio 
de Janeiro, 1879. 

No tempo de D. João VI houve uma tentativa de imigração chinesa, 
com instalação de uma colônia perto do Jardim Botânico. Procurou-se, 
sem êxito, introduzir a cultura do chá ( 44 ). 

SESSÃO DE 1870 

70/1 TOMAS POMPElf DE SOUSA BRASIL 

As eleições de 1867 não foram perfeitas, mas das melhores realizadas 
no Ceaxá: 

"A eleição foi pleiteada entre os partidos; houve luta, houve 
disputa, que é a condição essencial da fiscalização das eleições." 

No entanto, por pequenos defeitos encontrados nos atos, o Ministério 
anulou as eleições de toda a provínc~a. 

Nas eleições atuais, deste ano, 11ão houve luta, não houve pleitos, não 
houve eleição: 

"De um lado apresentpu-se o Governo, e o Governo s6, ou 
seus agentes policiais, de outro, as umas em silêncio; o Partido 
Liberal estava expulso dos comícios eleitorais e de todas as ga-
rantias." [ ... ] 

"Não se apresentando o Partido Liberal, o Partido Conserva-
dor também não teve o trabalho de votar; as atas estavam escri-
tas; nem mesmo nas igrejas, algumas foram lavradas; fizeram 

(44) V. MARIA JOS:t ELIAS: '9Introdução ao estudo da !migração chinesa"; 
Revista do Museu Paulista, V. XXVI. 
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muitas delas cm casa; e~crevcram listas de eleitores! e disseram 
que tinham feito eleições!" 

A Assembléia provincial do Ceará apresentou protesto contra essa 
eleição. Deseja saber se esse documento foi presente ao Senado e à Co-
missão de Poderes. 

Lastima o descaso atual pelas representações das províncias que o 
governo nem sequer se digna de mandar ao Senado para que delas tome 
conhecimento. 

Apresenta assim seu protesto contra essa eleição: 

"Que se diz feita na minha província, tão legal ou real como 
se ela tivesse sido feita na China. 

Não é assim que se há de restaurar a verdade do sistema re-
presentativo no país." 

30 de maio de 1870, t. 1, p. 21-22. 

N. &: C. 

O Partido Liberal em 1870 absteve-se de comparecer às eleições. Daf 
a facilidade de elaboração das atas. 

"Em presença dos atos de absolutismo à reação do Governo, substi-
tuído o diretório (provisório) por um Centro Liberal, discutiu este e 
resolveu aconselhar em março de 1869 que o Partido Liberal se absti-
vesse de pleitear a eleição ( 45 ). 

70/2 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Sente-se desanimado à vista da inutilidade dos esforços chamando a 
atenção do Governo para as medidas urgentes. Apesar de seu mau estado 
de saúde, julga, porém, seu dever voltar à tribuna. 

Sem entrar em assuntos graves, nos quais não se sente competente, 
pretende apenas: 

"Mostrar mais uma vez que o Governo não cumpre suas pro-
messas, que os males do país se agravam" [ ... ] 

"A exceção da guerra que a Divina Providencia foi servida 
terminar com honra para o Brasil, o mais permanece no mesmo 
estado que foi objeto de nossas reclamações na sessão passada". 

(45) V. TITO FRANCO DE ALMEIDA: Monarquia e Monarquistas, Pará, 
1894, p. 263. 
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Nenhuma das reformas prometidas foi realizada, apesar das promes-
sas oficiais e das maiorias nas duas Câmaras. Não é prudente "abusar sem 
receio da paciência do público, adiando indefinidamente a satisfação das 
medidas urgentes". A paciência do povo tem limites, como o mostra a 
experiência histórica e os casos recentes da França e da Espanha. 

E adverte: 

"Com razão, portanto, Sr. presidente, o manifesto do Centro 
Liberal em seu programa das reformas, que o país exige, e tal 
como o Partido Liberal entende, concluiu pela frase "ou reforma 
ou revolução". Não é, senhores, que o Partido Liberal deseje pro-
mover ou ameace com uma revolução; não, senhores, é porque 
ele a prevê, ele a temei receia que seja esta a conseqüência lógi-
ca, como tem sido em outros países (apoiados). O marítimo, que 
por fenômenos atmosféricos e pela descida do azougue no barô-
metro, prevê a tempestade e a anuncia, por certo não a faz, e 
nem a desejá' (apoiados) . 

No ano passado, explicou-se a nãp realização das reformas pela divisão 
interna do Gabinete, no qual, o mini~tro da Justiça, conselheiro José Marti-
niano de Alencar estava em luta contra o ministro da Marinha, barão de 
Cotegipe, que "passou efetivamente a presidente do conselho (Anais, 
II, 57). Entretanto, na presente sessão, quando se diz que o Gabinete 
está coeso, por que razão nada foi fisito ainda? 

Nada se fez, como fora prometido, para a reforma política tendente 
a melhorar o sistema representativo, como nada se fez para a "grande 
medida social da emancipação do elemento servil". 

"A este respeito, os nobres ministros ostentam uma vitória 
imensa; fizeram mesmo espalhar por todo o Brasil que haviam 
feito recuar a palavra da Coroa duas vezes comprometida em 
dois atos solenes perante o Parlamento e perante o mundo civi-
lizado. Esta vitória, porém, não pode ser duradoura, por mais 
força que tenham os nobres ministros a ponto de desmentirem 
o anexim "palavra de rei não torna atrás", não terão bastante vigor 
para impedir o curso das idéias que se manifestam a este respei-
to em todo o país; a emancipação é fato aceito e julgado, feliz-
mente, de todos os partidos; mais dia, menos dia o ponto negro 
da nossa carta, que nos rebaixa perante a civilização cristã, há 
de desaparecer." 
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Quanto à prometida reforma eleitoral não só nada se fez, como fo-
ram tolerados todos os abusos e arbitrariedades para falsear as eleições. 
Lastima que o conselheiro Alencar tenha sido afastado do Ministério, 
porque, como ministro da Justiça, teria realizado a reforma. Outra refor-
ma prometida era a abolição completa da lei da Guarda Nacional: 

"Enquanto existir esse terrível instrumento nas mãos do Go-
verno, a opinião pública não poderá competir com a influência do 
Governo, porque uns temem e outros ambicionam. 

Com efeito, Sr. presidente, não podia descobrir-se um ins-
trumento mais azado para comprimir o país do que esta lei da 
Guarda Nacional. .. 

O Sr. Nunes Gonçalves: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - . . . e nem também mais apto para faci-

litar a corrupção. O povo fica reduzido quase ao estado de es-
cravidão pelos serviços que se exige dele como guardas nacionais.'' 

Não foram cumpridas as promessas de coerção dos abusos e de ga-
rantia dos direitos individuais. Cita novos casos de abusos de poder e de 
atentados. 

Sem pretender entrar nas questões de relações exteriores, protesta 
contra os vexames que súditos brasileiros estão sofrendo no Paraguai, 
após o término da guerra, sob o governo do Presidente Battle. Refere-se 
inclusive a invasões em estâncias do barão de Mauá. E, a propósito da 
guerra, protesta contra a interpretação dada pelo ministro dos Estrangei-
ros, quando disse fora motivada por questões de limites: 

"Não, senhores, a guerra foi por motivo muito nobre, muito 
mais elevado; foi por causa da honra nacional que achava-se com-
prometida, ofendida pelo ditador do Paraguai. O direito que o 
Brasil tem aos limites contestados com aquela República não ad-
quiriu mais força do que antes da vitória; este direito resulta 
dos tratados anteriores, e da nossa posse; este direito há de ser re-
conhecido, porque ele se funda na justiça. O direito do vence-
dor ou da vitória não adianta nada a esta questão; o fim da guerra, 
como disse o tratado de aliança, como disse o Governo perante 
o mundo, não foi por questão de limites; foi para desafrontar 
a honra nacional. Não fomos fazer conquista, e nem resolver pelas 
armas a questão de mais ou menos braças de terra nos pântanos 
do Apa.'' 
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Queria perguntar também se: 

"O Governo imperial havia incumbido alguma missão espe-
cial em Roma de tratar da extinção das ordens religiosas. 

O Sr. ministro da Marinha: - Não, senhor." 

Apesar da insistência da Fala do Trono na questão da instrução, nada 
foi feito a respeito, nem mesmo a criação de uma Escola Normal ou de 
mais escolas primárias: 

"O nobre ministro da Fazenda acusa um excesso de receita, 
um saldo de 10 a 11.000:000$. Não seria ocasião, Sr. presidente, 
de dar uma aplicação conveniente a este saldo, distribuindo-o 
pelas províncias, de onde vem esta renda, e, proporcionalmente, 
a fim delas o aplicarem convenientemente às suas necessidades?" 
[ ... ] "Lá estão as províncias do Norte se debatendo com uma 
seca horrível. A fome tem levado ao desespero a milhares de fa-
mílias no centro do Piauí, da Paraíba, Rio Grande, Pernambuco, 
Sergipe e Alagoas: famílias morrem à fome, Sr. presidente, por-
que o Governo não pode acu~ir-lhes. Entretanto, pode despender 
centenas de contos com festejos oficiais, a pretexto de dar graças 
a Deus ..." 

Não pode pois aprovar o Voto de Graças que é todo um hino de louvor 
ao Governo imperial. 

8 de julho de 1870, t. II p. 55-6.'.3. 

N. &C. 

Em março de 1869 o Centro Lib~ral elaborou um manifesto redigido 
pelo conselheiro Nabuco de Araújo ide 30 páginas que termina com as 
expressões que ficaram célebres: "Oµ a reforma, ou a revolução. A re-
forma para conjurar a revolução. A revolução, como conseqüência neces-
sária da natureza das coisas, da ausência do sistema representativo, do 
exclusivismo e oligarquia de um partido. Não há que hesitar na escolha: 
a reformai E o país será salvo" ( 46 ). 

Este manifesto foi resumido, em toda parte, pela expressão - reforma 
ou revolução. 

A posição de Cotegipe em face da escravidão é das mais discutidas 
na nossa história. Que ele temeu um abalo econômico terrível no país com 

(46) .AM:tRICO BRASILIENSE: Os programas dos partidos e o 29 Império, 
São Paulo, 1878, Apêndice, p. XXXI. 
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a abolição, é fora de dúvida. Mas o fato de ter promovido várias medidas 
no sentido de diminuir os excessos dos senhores é sinal de que ele previa a 
cessação do instituto da escravidão como uma fatalidade. 

Cotegipc era o chefe conservador mais prestigiado na Bahia, onde o 
Partido Liberal era ardorosamente abolicionista. Foi um deputado baiano 
(Jerônimo Sodré) que iniciou a última fase vitoriosa do abolicionismo. 
Na Bahia haviam ocorrido as cenas de mais violenta repressão aos movi-
mentos dos escravos. Daí a focalização de Cotegipe como centro do rea-
cionarismo no Brasil. Ele previu, e o disse à princesa Isabel, a queda 
da monarquia como conseqüência do 13 de maio. Mas morreu antes de 
ver a realização de sua profecia. 

Além disso coube-lhe enfrentar os problemas resultantes das sucessi-
vas manifestações dos oficiais insatisfeitos. 

O grande romancista José de Alencar, embora filho de um dos mais 
brilhantes expoentes do liberalismo, ingressou na política pelo Partido 
Conservador, provavelmente atraído pelo grande chefe Eusébio de Queirós 
e pela indiferença por ele manifestada pelos liberais cearenses. Foi mi-
nistro da Justiça do Gabinete de ltaboraí ( 1968 ), resulta'nte de uma dis-
solução inesperada de uma Câmara liberal. Mais conservador que os lí-
deres do partido, opôs-se à Lei do Ventre Livre, apresentada pelo seu 
chefe, o visconde do Rio Branco. Mais do que isso, era um apologista de 
D. Pedro I, cujas atitudes extremadas contrapunha às medidas cautelosas 
de D. Pedro II, com o qual se indispôs quando se candidatou ao Senado. 
Esse paradoxo é objeto de grande interesse para todos os que pesquisaram 
sua vida, em tantos lances ardorosamente progressista ( 47 ). 

70/3 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Vem à tribuna: 

"Com o coração cheio de dor pela perda de um dos nossos 
mais distintos amigos, arrebatado há pouco pelo anjo da mor-
te" [ ... ] 

"Um a um vai-se rareando o pequeno grupo daqueles que 
neste recinto tomam a defesa dos oprimidos!" [ ... ] 

"Os repiiesentantes da idéia liberal nesta Casa vão se sumin-
do sucessiva e aceleradamente pela mão da morte! 

(47) LUIZ VIANA Fll.JIO: A vida de José de Alencar, Rio de Janeiro, 1979 -
Documentos Brasileiros - n9 187. 
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Talvez não esteja longe, Sr. presidente, o dia em que emu-
deçam por uma vez as raras vozes que ainda hoje nesta Casa 
levantam-se em prol das liberdades pátrias! 

Cristão e católico, não murmuro, não me queixo; resigno-me 
aos decretos da Divina Providência. 

Antes, porém, que chegue a minha vez, eu, o mais humilde 
do círculo de meus amigos (não apoiaclos), venho trazer o tri-
buto que me impõe o dever da consciência." (Muito bem!) 

Sente-se desanimado na luta pelas reformas, tanto mais quanto uma 
voz autorizada do governo já declarou: 

"Não precisamos de reformas, porque o país já tem insti-
tuições superiores à sua capacidade. 

Está, portanto, dita a última palavra do Governo; o país 
não espera reformas; ele já as tem de sobra; convém talvez re-
trogradar!" 

Tem a impressão que o Governq se recusa a tomar medidas neces-
sárias, simplesmente pelo fato delas ~erem propostas pela oposição. Cita 
vários exemplos dessas medidas, em ~special a nomeação de administra-
dores efetivos de várias províncias, cujos governos estão entregues a vice-
presidentes interinos: 

"Não espero, portanto, pada mais do Governo atual; estou 
mesmo convencido de que as observações que faz a oposição 
do Senado, longe de chamar o Governo ao cumprimento de seus 
deveres, servem somente de irritá-lo, de torná-lo mais despeitado 
contra o Partido Liberar' (apoiados). 

Seu discurso justificando sua não-aprovação do Voto de Graças foi 
contestado com veemência. 

Reafirma sua tese de que o Governo não pretende fazer as reformas 
prometidas e incluídas na Fala do Trono. Sabe que alguns membros do 
próprio Partido Conservador chegaram à mesma convicção. Cita o texto 
de um manifesto de vários parlameptares conservadores exigindo medi-
das urgentes do Governo. Abre-se uma ala oposicionista dentro do Partido 
Conservador. 
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Sua advertência sobre a limitação da paciência do povo foi mal inter-
pretada, com deslealdade: 

"A oposição não quer ameaçar, nem ameaça com revolução; 
a oposição, porém, lê os fatos contemporâneos e lhes aplica a 
lógica; vê que tais causas produziram tais efeitos, e teme que 
causas iguais produzam efeitos semelhantes. Pode ser que nos-
sas apreensões não sejam fundadas; nem sempre em moral as 
mesmas causas dão os mesmos efeitos." 

Na contestação a seu discurso, o nobre senador fizera sua profissão 
de ultraconservador, condenando: 

"ln limine as revoluções passadas, presentes e futuras, asse-
gurando que nenhuma coisa haviam elas feito e ,edificado em 
bem dos povos e da humanidade. Nem mesmo a revolução fran-
cesa, que parecia já absolvida pela história, escapou ao seu 
anátema." 

Esclareceu sua posição a respeito: 

"Senhores, não sou revolucionário, mas por isso mesmo que 
temo as revoluções no meu país, é que desejo que não se dêem 
ocasião a elas: porém, entendo, Sr. pr·esidente, que, sem faltar 
à justiça e à verdade histórica, não se pode lançar uma con-
denação ilimitada a todas as revoluções, como flagelos da hu-
manidade, que nada têm produzido, que nada têm edificado em 
bem dos povos, ou da humanidade. 

Se as revoluções políticas são na ordem moral o que a tem-
pestade é na ordem física, bem que o raio às vezes prefira as 
eminências, e causa alguns estragos, é todavia certo que as tro-
voadas purificam a atmosfera, restabelecem o equilíbrio elos 
fluidos ·e retemperam as forças vivas da natureza, removendo os 
obstáculos que empeciam seu curso ordinário. 

O Sr. Figueira de Melo: - Boa teoria para justificar as re-
voluções! Comparações não são argumentos. 

O Sr. Pompeu: - O nobre senador esqueceu até que é dos 
benefícios de uma gloriosa revolução que nós todos devemos 
o estar nesta Casa e a que o Brasil é hoje uma grande nação. 
Falo da revolução de 7 de setembro de 1822. O nobre senador 
esqueceu as revoluções recentes que constituíram as col8nias 
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da América, em grandes, poderosas e prósperas nações; revolu-
ções que são o padrão de glória desses países. 

Negar hoje, Sr. presidente, os grandes resultados da revo-
lução francesa, é negar as brilhantes conquistas ·da civilização, 
da liberdade, do direito, da ordem e da prosperidade, de que 
se glorificam a França, os países da Europa e da América, onde 
têm penetrado os princípios que esta revolução fez triunfar." 

Louva-se na autoridade de Guizot e de outros pensadores entre os 
quais José Bonifácio, que dissera na Câmara: 

"Negar em tese o direito de revolução, é negar a história 
inteira; é negar o progresso que no mundo nada mais tem sido 
do que o triunfo pacífico, ou tumultuário, da idéia sobre o fato." 

Não deseja revoluções, mas reformas que possam preveni-las. En-
tretanto, a oposição liberal é acusada de defender reformas sem apre-
sentar projetos concretos. Observa: 

"Não é ao partido d;él opos1çao que pertence apresentar 
programas, projetos ou medidas nas Câmaras, porque ele não 
tem meios, nem o direito de fazê-las prevalecer." 

Apesar disso, a oposição tem !].presentado projetos de reforma. Cita 
o manifesto do Centro Liberal, reivindicando as reformas urgentes, entre 
as quais: a regeneração do sistem;l representativo, a representação das 
minorias, as incompatibilidades. O Governo, ao contrário, apresenta pro-
jeto sobre o censo eleitoral: 

"Princípio pelo qual vai ser eliminada do direito de votar 
uma grande parte da população, menos favorecida pela fortuna, 
e a quem se tinha ao menos prometido esse direito, na Cons-
tituição, posto que não tenha sido até hoje executado, porque, 
como V. Ex~ sabe, não há eleição em nosso país." 

Estranha que se tenha feito no Senado a apologia do poder pessoal, 
quando em todo mundo civilizado se denuncia a autocracia. Espera uma 
reforma eleitoral justa, à qual dará seu apoio, conquanto continue con-
vencido de que não são as leis que faltam, mas sua execução. 

Volta à questão dos homicídios cometidos no Ceará e responde às 
acusações de apoiar-se apenas nas estatísticas do seu jornal O Cearense. 
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Traz abundantes dados estatísticos para comparar a evolução da cruni-
nalidade no Ceará com a de outros países. Lê vários relatórios oficiais 
sobre o mesmo tema. 

Passa depois a examinar outros tópicos .da Fala do Trono com os 
quais não pode concordar, porque não correspondem à verdade. Refe-
re-se especialmente à promessa sobre o recenseamento do Império. 

Repele por fim as acusações feitas ao Partido Liberal de ter provo-
cado na Bahia os distúrbios de 10 de julho: 

"Eu pensei, Sr. presidente, que o antigo sistema de espe-
cular com o terror do Partido Liberal para tornar necessário o 
outro partido no poder, já tinha passado. A história há de con-
signar um dia aos nossos vindouros quanto esta deplorável es-
peculação de medo atuou no segundo reinado para tornar-s~ 
susp.eito o Partido Liberal nas altas regiões do poder." [ ... ] 

"Deus, que conta as horas dos governos nos segredos de 
sua infinita sabedoria, sabe preparar para aqueles que desco-
nhecem suas leis eternas, catástrofes muito mais formidáveis e 
infalíveis do que essas explosões de cólera e despeito de alguns 
militares ofendidos, como dizem, pelo Sr. ministro da Guerra." 
(Muito bem! Muito bem!) 

28 de julho de 1870, t. II, p. 288-301. 

N.&C. 

O amigo "arrebatado pelo anjo da morte" parece ter sido Teófilo 
Ottoni, morto a 17 de outubro do ano anterior. É de notar o equilíbrio 
da posição do Pe. Pompeu com relação aos movimentos revolucionários, 
defendendo a tese das reformas preventivas. Sua insistência na necessi-
dade do recenseamento não foi em vão. De fato, no ano seguinte come-
çaria o primeiro recenseamento brasileiro. O discurso do Pe. Pompeu é 
cortado de apartes pelos s•enadores Figueira de Melo e Jaguaríbe. 

O Cearense era um jornal liberal iniciado em 1846 e que se man-
tinha ainda no fim do século. Fora fundado por Tomás Pompeu. Dele 
diz Antonio Sales que era uma "folha em que se notava um ceita pro-
gresso, refletido pelo espírito elevado do seu ilustre fundador." Nele 
colaborou Rocha Lima, da escola do Recife, fundador ele uma instituição 
que se chamava "Academia Francesa"; nele se publicaram as conferências 

207 



70/4 

da Escola Noturna, onde se difundiam avançados princípios do positivis-
mo e do evolucionismo. Um dos oradores foi Capistrano de Abreu ( 48 ). 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Dispõe-se a apoiar a propostJa do ministro da Agricultura 

"que se afasta um pouco da senda, porque o Gabinete de 
julho tem encarado a política como uma arma de vingança 
contra o Partido Liberal e de favores a seus correligionários ou 
amigos." 

A proposta solicita um crédito de 35. 000 . 000$ 

"para uma grande empresa para levar até o Rio São Fran-
cisco a via fénea de D. Pedro II." 

Não acredita no boato dos qq:e dizem que o empréstimo é 

"uma máscara para outro fim, para o empréstimo que o 
Gov;erno pretende levantar na Europa, com outro destino, por 
exemplo para liquidar os atrasados da guerra." 

Ap6ia também o pedido de crédito de 1.000:000$ para o abasteci-
mento de água à cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, receia que o 
ministro ,esteja iludido em sua boa fé: solicita assim informações para 
tranqüilizar seus escrúpulos. 

Deseja saber se a falta d'água no Rio 

"que se faz sentir todos os anos e mais que nunca presentemente 
procede do enfraquecimento ou extinção dos mananciais ou fon-
tes ou de não serem bem aproveitados esses mananciais, se do 
sistema de canalização \e fiscalização e que deixa escapar as 
águas". 

Deseja também saber se se tmta de um plano para resolver o pro-
blema ou de um mero paliativo para atenuar-lhe as conseqüências. Isto 

(48) DOLOR BARREIRA: História da Literatura Cearense, Fortaleza, Ins-
tituto do Ceará, 1948 (na série História do Ceará) . 
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porque o crédito é uma quantia muito importante, suor deste pobre 
povo, de que tão pouco se cuida. Insiste no problema porque 

"se tornou tão excessivamente sensível a ponto de custar, 
segundo me informa, um barril d'água em certos bairros da ci-
dade a quantia fabulosa de 1$ e mesmo 2$. Realmente não é 
possível que uma população possa subsistir por muito tempo 
comprando este alimento indispensável por preço tão caro." 

Outros créditos já foram concedidos para resolver o problema e o 
problema subsiste. Quem sabe se se repetira a mesma coisa, 

"sobre essa eterna questão d'água, que parece diminuir na ra-
zão inversa das despesas que o Estado faz, e ainda mais parece 
diminuir em razão também do decrescimento da população; 
porque se em 1849, quando ainda não se tinha aproveitado todos 
os mananciais que hoje se acham encanados, quando a população 
verificada pelo Sr. Haddock Lobo, a pedido ou exigência do 
ministro da Justiça, o conselheiro Eusébio, era de 266.000 almas, 
esta população era então abastecida de água, hoje, quando o 
Sr. ministro do Império nos certifica por sua estatística oficial 
que a população do município é de 235.000 habitantes ·e talvez 
da cidade só de 200. 000. 

O Sr. Saraiva: - E o Diário dá para o inglês ver 450. 000. 
O Sr. Pompeu: - ... quando, digo, a estatística oficial dá 

hoje menos sessenta e tantos mil habitantes para a cidade, do 
que havia em 1849, a água já não chega para esta população 
reduzida; é claro que diminui à proporção que diminuem os 
consumidores." 

Sabe do engenheiro encarmgado das obras que nem com o aprovei-
tamento de todos os mananciais disponíveis a cidade terá água suficiente 

"com a porção que segundo os princípios da Ciencia, nas 
cidaides intertropicais, precisa cada indivíduo, isto é, 120 litros 
diários." 

Qual a causa do empobrecimento dos mananciais? Será porventura 
por falta de chuvas? Cita vários autores estrangeiros e os registros do 
observatório que demonstram 

"terem as chuvas diminuído muito no Rio de Janeiro, onde a 
precipitação pluviométrica é hoj-e menor que de muitas cidades 
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do Brasil e do exterior, inclusive menor que a de Fortaleza. Qual 
a causa desses fenômenos? Será a destruição das florestas? 
É uma questão debatida enb;e os naturalistas que aduzem pró 
e contra fatos em prova de suas asserções. E conquanto hajam 
autores distintos que contestam a influência que podem ter as 
matas no fenômeno da produção das chuvas, há outros como 
Buffon, Fourrier, Bossingault, Humboldt, Arago, etc., que enten-
dem que elas exercem uma poderosa influência neste fenômenó'. 

A história parece confirmar ·essa tese. Lembra a situação das regiões 
da Síria, da Grécia, da Argélia, Túnis e Trípoli: 

"Pergunto ao nobre ministro, se porventura não lhe parece 
que está na destruição das matas, que guarneciam os montes em 
redor desta cidade do füo de Janeiro, a origem da penúria da 
água ou do enfraquecimento dos mananciais?" 

Segundo a opinião do Dr. Rego, presidente da junta de higiene 
pública, a devastação das matas é responsável não s6 pela redução dos 
mananciais, como também das epidemias 

1 

"de febres paludiais, que em 1828 a 1838 devastaram o Rio 
de Janeiro, Corte e província, com o nome de febre de Macacu." 

Pergunta pois ao honrado minristro: 

"Não s1eria ·conveniente chamar a atenção especial do Go-
verno, não s6 para a conservação das matas que restam ainda, 
como ·da sua reprodução? Pois é inegável que as florestas exer-
cem sobre as fontes uma outra influência muito notável, porque 
pelas suas folhas, pelas s4as raÍ2íes, pelos seus detritos sobre o 
solo, das demoram e conservam as águas pluviais, evitam que 
elas se escoem precipitadamente pelas montanhas e pela sua 
folhagem e copa resguardam o solo da ação imediata dos raios 
do sol; por conseqüência, evitam a vaporação rápida; e ainda 
pela sua folhagem ou pel~ sua transpiração no •espaço, elas for-
mam em torno de si uma certa atmosfera úmida, que faz baixar 
a temperatura, e por conseqüência, condensar os vapores sobre 
o solo e chamar a umidade." 

Sabe pelo relatório do ministro que se têm plantado muitas árvores 
na Tijuca. Entretanto, mais da metade delas pereceu e as que sobrevivem 
não se acham em estado de exercer influência na atmosfera. 
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Julga o engenheiro encarregado das obras que todas as fontes que 
circundam a cidade não poderão fornecer mais de 24 milhões de litros, 
o que daria apenas 60 litros por habitantes, 

"Segue-se que se se não tomar providências por outros 
meios, além das fontes de água viva, como de depósito por meio 
de represas, de poços etc., em poucos •anos a cidade do Rio de 
Janeiro se achará em condições dificílimas, isto é, sem água po-
tável suficiente para sua população''. 

Refere-se a diversos mananciais da cidade, como os do Rio Gragoatá 
que deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas e os do Andaraí Grande. 
Segundo o mesmo engenheiro, bastariam 500 contos para aproveitá-los, 
e o relatório do ministro pede o dobro. 

Contando com as informações do ministro, dispõe-se a votar o orça-
mento, porque considera as medidas indispensáveis. 

22 de agosto de 1870, t. III, p. 143-H7. 

N.&C. 

Em discussão, o orçamento do Ministério da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas, cuja Pasta já estava a cargo do novo ministro Diogo 
Velho Cavalcanti de Albuquerque, visconde de Cavalcanti, que aliás dei-
xaria o Ministério um mês depois. O ministro responde aos esclareci-
mentos pedidos ·e a discussão foi adiada pela hora. É surpreendente a 
visão antecipadora do Pe. Pompeu sobre os problemas ecológicos do Rio 
de Janeiro, que aliás demonstrou sua gratidão por ele, dando o seu nome 
a uma das ruas da cidade, a Rua Senador Pompeu. 

A Estrada de Ferro D. Pedro II, hoje Central do Brasil, constituiu~se 
em 1855, sob a direção de Cristiano Ottoni, que deixou a direção em 
1865, mas só em 1883 o primeiro trem chegou a Lafayette, no quilôme-
tro 465 (49 ). 

O reflorestamento do Rio de Janeiro foi urna necessidade imperiosa 
para o abastecimento da cidade. Os proprietários dos sítios em torno do 
Rio, auferindo bons proveitos de suas lavouras, principalmente do café, 
haviam promovido uma derrubada em massa das nossas florestas. O 

(49) JOS:I!: DO NASCIMENTO BRITO: Meio século de estradas de ferro, Rio 
de Janeiro, 1961. 
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abastecimento d'água tomou-se um grave problema. "Por volta de 1857, 
sendo ministro do Império, do Gabinete Paraná, o deputado Luís Pedreira 
do Couto Ferraz (futuro barão e visconde do Bom Retiro) baixou-se 
ato desapropriando as propriedades existentes na bacia do rio [Cachoeira] 
a fim de ser afastada a poluição de suas águas" [ ... ] "A devastação 
das matas havia contudo acarretado grande diminuição da água cor-
rente" [ ... ] 

Foi então escolhido para esse fim, e nomeado em 1861, o major 
Manuel Gomes Archer, grande entusiasta da nossa flora. Devem-se aos 
esforços desse grande brasileiro a reconstituição da Floresta da Tijuca, 
que o ocupou treze anos. Foram plantadas 100.000 árvores. Em 1874 
Archer foi incumbido de serviço semelhante em Petrópolis. 

O senador Pompeu estava rigorosamente certo quando atribuía os 
malefícios desabados sobre a cidade ao desflorestame"nto ( üo). 

70/5 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Lastima que o orçamento s6 chegue ao Senado quase no último 
mês da sessão legislativa. A urgência do tempo e o cansaço tomam difícil 
o desempenho dessa missão funda:,:nental do Poder Legislativo, de fisca-
lizar a aplicação dos dinheiros públicos. 

Queixa-se que o Governo continue com a guerra sem tréguas contra 
o Partido Liberal: 

"Dificilmente se encontrará na crônica de nossas dissenções 
políticas uma reação tão extensa, um 6dio tão pronunciado con-
tra um partido, uma vingança tão longamente sustentada neste 
país, onde a índole e caráter doce de nossa raça pareciam um 
protesto contra tais sentimentos." 

A injustiça continua nas norpeações que s6 favorecem ao Partido 
Conservador em todos os níveis da Magistratura. Advertido pelo presi-
dente, entra na discussão do orçamento e estranha que o r-elat6rio do 
ministro não faça nenhuma referência à questão da emancipação do 

(50) RAYMUNDO OTTONI DE OASTRO MAYA: A Floresta da Tijuca, Rio 
de Janeiro, Bloch, 1967, p. 23; GILBERTO FERREZ: Pioneiros da Cultura do Café 
na Era da Independência, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro, 1975. 
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elemento servil. Sabendo entretanto que a Câmara dos Deputados apre-
sentou projeto a respeito, dispensa-se a ocupar-se do assunto, querendo 

"poupar novas manifestações escravocratas ao nobre minis-
tro da Marinha, a fim que não sejam elas reproduzidas em 
línguas estrangeiras e vejam isto as nações da Europa, e dizem-
me que à custa de boa subvenção do Tesouro, que é quem 
paga tais histórias contadas em francês e inglês e outros idiomas." 

Aborda a seguir diversos tópicos do orçamento, a começar pela ins-
trução pública. Elogia o relatório do ministro, como o melhor apresentado 
ao Senado, e inspirado nas idéias liberais da obra de M. C. Hipeau, 
comissário do governo francês junto do governo dos Estados Unidos. 

"É tal o poder do princípio liberal nestes tempos que ainda 
os mais atrasados governos recebem a sua influência, e forcejam 
também por se mostrar seus sectários." 

Infelizmente, o ministro entendeu ao inverso o programa educacional 
da grande República norte-americana, a mais adiantada no movimen-
to da educação popular. Ao invés de começar pela instrução primária, 
fala da criação nas províncias de uma universidade e ·de colégios seme-
lhantes ao de Pedro II: 

"Admira, Sr. presidente, que o ilustrado ministro, cujo espí-
rito parece tão lúcido, se lembrasse de começar o edifício da 
educação populsr pela cúpula, ou de levantar a pirâmide pelo 
ápice, isto quando S. Exl.L em seu relatório nos expôs o triste 
estado da instrução primária em nosso país, que é quase nula, 
instrução sem a qual o cidadão brasileiro não pode desempenhar 
as funções a que é chamado por nossas instituições, sem a qual 
é vã e ineficaz a ilustração que o nobre ministro com sua uni-
versidade oferece às classes mais felizes." [ ... ] 

"Nas condições da vida humana, assim como nas da socie-
dade, sempre ouvi dizer que é preceito começar e prosseguir as 
coisas segundo ·esta ordem: lQ, o que é necessário; 2Q, o que 
é útil; 3Q, o que é agradável. Ora tratando-se da instrução popu-
lar em um país, não pode ser contestado que a primeira necessi-
dade é a instrução primária. É esta a base, sem a qual não se 
pode levantar edifício que tenha por fim a prosperidade do 
povo; depois virá o que é útil, ou o que é agradável. Portanto 
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devemos começar pelo princípio, isto é pela instrução primária 
pela educação popular, para sobre esta base larga elevarmos 
o edifício da instrução s·ecundária e superior, isto é, a cúpula 
ou remate do mesmo edifício. Antes de fazer sábios, convém 
ensinar o povo a conhecer seus deveres sociais." 

Vê incoerência no projeto ministerial: pretende levar "serra acima, 
por Juiz de Fora ou Petrópolis o Colégio Pedro II" [ ... ] para retirar 
do bulício da cidade os jovens e dar-lhes ambiente de maior salubridade; 
mas propõe ao mesmo tempo abrir na Corte cursos superiores 'que deverão 
atrair centenas ou milhares de estudantes. Critica o programa de estudos 
universitários: 

"Não figuram neles as ciências naturais com aplicação para 
formar agrônomos, maquinistas, engenheiros, isto é, para cons-
tituir o que poderá chamar estudo superior profissional, a fim 
de formar industriais inteligentes que se dedicassem ao progresso 
material de nosso país, que aliás abundam nos Es·tados Unidos 
e em outras nações, e a qu~ devem sua espantosa prosperidade." 

Discorda da afirmação do ministro que o nível de instrução dost 
jovens tenha baixado: 

"Poder-se-á dizer, e eu concordo, que o número de bacharéis 
que todos os anos preparam os cursos superiores é excessivo, ou 
não está em proporção com as necessidades sociais. Isto é outra 
questão; mas assegurar-se que o nível da instrução secundária e 
superior tem abaixado, não é possível; se ele principiou baixo 
entre nós, quando começar.fim estes estudos, é certo que se tem 
elevado." 

O ministro parece entender m21l a questão da liberdade do ensino: 
admite-a para o ensino superior, mas não para o ensino primário e secun-
dário: 

"Como a experiência tiem provado que, sem que haja certa 
coação aos pais de família de dar educação aos seus filhos, não 
se conseguirá espalhar a instrução primária como convém, todos 
concordam na idéia de S. Ex~ do ensino obrigatório; o que se não 
quer é a obrigação do ensino governamental; isto é, que o menino 
seja obrigado a ir para escola do Governo." 
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A criação de colégios nas províncias parece não ter apoio legal, de 
vez que o Ato Adicional confere às províncias a responsabilidade da ins-
trução primária e secundária. Entretanto, trata-se de um empecilho legal 
fácil de contornar: 

"Que custa ao Governo imperial, por meio de seus delegados, 
presidentes de províncias, que lhe merecem confiança para muito 
mais, mandar criar nas províncias colégios com estes preparató-
rios, que aliás já existem em quase todas elas?" 

Sugere que a Escola Central saia da jurisdição do Ministério da Guerra 
para a do Ministério do Império: 

"Não sei o que tem que ver as matemáticas, as ciências na-
turais com o Ministério da Guerra; essas ciências pertencem a 
Minerva e não a Mavorte." 

A situação atual cria dois inconvenientes: 

"Primeiro, certa relaxação na disciplina militar, fazendo que 
os alunos militares que estão na escola da Praia Vermelha ve-
nham para a cidade freqüentar a Escola Central; segundo obrigar 
os alunos da Escola Central a ficarem debaixo do conde de 
Lippe ( 51 ) pelo fato de que na escola andem um ou dois estu-
dantes militares, de modo que por qualquer falta que cometa 
o estudante da Escola Central, que nada tem de militar, está 
sujeito [ ... ] 

O Sr. Cansansão de Sinimbu: - A ir para Laje. 
O Sr. Pompeu: - A ir para Laje." 

Cita a seguir longas séries estatísticas sobre "o estado contristador" da 
n<>ssa instrução primária, comparando-se com a situação nos Estados Uni-
dos, onde se investe muito mais que no Brasil na instrução primária: 

"A instrução primária é uma necessidade econômica, moral 
e política do povo. O trabalho do homem instruído, como observa 
um autor moderno, é mais perfeito, mais rápido e mais produtivo 
do que o labor do homem ignorante: exemplo a Escócia, Suíça, 
Estados Unidos. A esta consideração econômica acrescem outras 
morais de ordem superior; e se a instrução é uma fonte de pros-

(51) Oficial alemão incumbido de reorganizar o exército português no século 
XVIII. Dele o regulamento disciplinar famoso pelo rigor. 
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peridade para o povo, é também de moralidade porque os crimes 
diminuem à proporção que ela se estende pelo povo." 

Não é possível um funcionamento decente do sistema representativo 
sem a difusão em larga escala do ensino primário. Desenvolve longamente 
esta tese, aduzindo exemplos e citações de autores e países estrangeiros. 

Estende-se em várias sugestões para melhoria do ensino primário, 
como gratificações aos professores, criação de escolas normais, emprésti-
mos do Governo central às províncias para a construção de prédios salubres 
para as escolas primárias. Cita em abono de suas idéias até o exemplo da 
Turquia. 

Aborda a seguir outro tópico do orçamento: o projeto do recensea-
mento. Enquanto nos Estados Unidos, os censos começaram com a própria 
independência, no Brasil, já se passaram 50 anos sem termos sequer uma 
idéia sobre o número de habitantes do país. Demonstra com abundância 
de cifras suas dúvidas sobre o censo realizado na Corte, que dá ao muni-
cípio do Rio de Janeiro uma população de 235.000 habitantes. 

Impugna a idéia do ministro de tirar o registro civil do poder dos 
párocos. Sabe que o serviço é deficiente: 

"Primeiramente, porque com efeito o registro é cristão, não 
é natural, isto é, o pároco registra o menino que se batiza, mas 
não registra o menino que nasce, é um registro de fatos católicos, 
mas não dos fatos natur~is do homem: em 29 lugar também tive 
pessoalmente experiência deste serviço, que por 10 anos correu 
por minhas mãos uma série de a-ssentos de batizados, casamentos 
e óbitos, e vi como se pratica este trabalho no nosso país; conheço 
que ele é imperfeito." 

Não crê, entretanto, que se resolva o problema transferindo simples-
mente o registro pam subdelegados e escrivães. Bastaria exigir mais dos 
párocos e consignar-lhes uma gratificação, menor do que a despesa neces-
sária para criar o registro civil: 

"Não convém esquecer uma coisa, e é que o nosso povo, habi-
tuado às práticas da religião, respeita os párocos nestas exigên-
cias. A religião, Sr. presidente, como V. Ex;i. sabe, acompanha o 
homem desde o nascimepto; recebe-o em seu nascimento, marcha 
com ele em todos os atos importantes da vida até a sepultura. O 
povo está acostumado a ver o ministro da religião intervir em 
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todos os atos da vida humana; por conseqüência não estranha que 
ele indague ou exija as informações necessárias para este lança-
mento. Mas se fizer isto por meio da autoridade civil, um subde-
legado ou escrivão, ele talvez repugne fazê-lo, e daqui vem a 
contestação, a inexatidão do serviço, se não alguma explosão, 
certamente estúpida, como essa que ameaçou a tranqüilidade pú-
blica em Pernambuco e Alagoas." 

Encerra sua longa intervenção, anunciando que ainda tem vários 
pontos a examinar no orçamento e no relatório do ministro do Império, 
especialmente com .relação às ordens religiosas. 

26 de agosto de 1870, t. III p. 19().J208. 

N. & C. 

São de surpreendente atualidade as observações do Pe. Pompeu sobre 
a instrução primária. O perfil cultural brasileiro seria hoje bem diferente 
se há um século atrás as idéias do senador tivessem sido levadas a sério. 

O registro civil era constituído pelo atestado de batismo, confiado aos 
padres. Já no final do Império tinha sido decretada a criação do registro 
civil pelo decreto 119 9. 886, de 7 de março de 1888. Mas s6 foi posto em 
execução na República pelos decretos 605, de 26 de julho de 1890, e 772, 
de 6 de setembro do mesmo ano. 

Desde que o Ato Adicional ( 1834) atribuía às províncias o ensino 
primário e secundário, o Governo central eximiu-se de responsabilidade 
pelo assunto. A não ser na Corte, não construía nem mantinha escolas e 
ginásios. Daí uma deformação na figura da instrução pública e privada, 
deformação que só tem feito agravar-se. A urgência de formar uma elite 
capaz de assumir os cargos de governo ainda justificava a atuação de 
D. João VI (Escolas Médicas, Academia Militar - base de todo nosso 
ensino técnico - Escola de Belas-Artes), e Cursos jurídicos (D. Pedro I). 
Mas daí por diante o desconchavo não mais se justifica. Poucas províncias 
tiveram capacidade financeira e competência técnica para cuidar do ensino 
primário e dos chamados liceus. 

Em defesa da instrução, o Pe. Pompeu, já na sessão de 18 de agosto, 
apresentara emenda ao orçamento, propondo um prêmio de 10 contos de 
réis, ao Prof. Cândido Mendes, para indenizá-lo dos custos de mais de 50 
contos que gastara na preparação e publicação do Atlas do Império do 
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Brasil. Propõe ainda que o governo compre 1. 000 exemplares do Atlas, 
para distribuí-los aos liceus e colégios públicos. 

O Atlas do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 1868, de autoria do 
senador Cândido Mendes de Almeida, elaborado por seus esforços pes-
soais, é um dos mais completos estudos de geografia elaborados no país. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BiRASIL 

Levanta dúvidas oom relação ao projeto para o primeirO' recensea-
mento do Império. 

Estas dúvidas [ ... ] referem-se: 

1Q Quanto ao crédito ilimitado que pede o nobre ministro, 
porque na sua proposta diz (lê) : 

"§ 1Q O Governo designará o dia em que se há de efetuar 
o primeiro recenseamento, contando-se porém o prazo decenal 
para o seguinte do dia 31 dtj dezembro de 1870." 

Considera inconstitucional o pedido de um crédito praticamente ili-
mitado, de vez que cabe à Assembléia Geral: 

"Fixar as despesas públicas e decretar o ônus respectivo, que 
o contribuinte deve pagar para satisfazê-las." 

Não julga excessiva a quantia de 400 contos, solicitados pelo ministro. 
Sabe que o censo dos Estados Unidos custou mais de 1 milhão de dólares. 
A dúvida reside no fato de solicitar-se a possibilidade de créditos extra-
ordinários. 

Levanta dúvidas ainda sobre a l~gitimidade da criação de uma nova 
repartição para executar o censo: 

"Não sei [ ... ] se o Poiler Legislativo deve demitir de si a 
faculdade que lhe deu a Constituição do Império de criar empre-
gos e marcar-lhes ordenados. Tenho dúvida sobre a legalidade 
desta delegação de funções privativas do legislador ao Executivo, 
e até desnecessária, porque se o Governo quer criar uma repar-
tição para melhor executar esse serviço poderia apresentar um 
projeto designando os empr~gos e marcando os ordenados, para 
que a Assembléia Geral o aprovasse." 
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Sugere que, em vez de contratar novos funcionários, o Governo apro-
veite os serviços dos funcionários que se ocupam de estatísticas nas diver-
sas repartições públicas. 

Volta a insistir na inconveniência de retirar dos párocos o serviço dos 
registros de nascimentos, ca,samentos, e óbitos. 

Manifesta seus receios sobre a boa execução do recenseamento do 
Império, à vista dos· resultados muito duvidosos obtidos no censo realizado 
na cidade do Rki de Janeiro. Alonga-se em demonstrações estatísticas, 
comparando os resultados discrepantes obtidos pelos que se ocuparam de 
calcular a população da cidade, entre os quais, cita os trabalhos de 
Haddock Lobo que davam para o Rio de Janeiro, em 1849, a população 
de 266.466 habitantes, e outros estudos cujos resultados variavam entre 
235. 000 e 510. 000. Mostra o método que adotou para fazer a crítica das 
estatísticas oficiais, baseando-se em índices de natalidade e de mortali-
dade de outros países estrangeiros. 

29 de agosto de 1870, t. III, p. 233-237. 
N. &C. 

A erudição estatística do Pe. Pompeu era notável para a época. A 
criação de uma repartição, ou seja, de um órgão público, para realizar o 
primeiro recenseamento, prenuncia a fundação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ( IBGE), que daria aos recenseamentos brasileiros 
uma apreciável credibilidade científica. 

O Pe. Pompeu volta a tomar a palavra logo a seguir, para solicitar a 
inclusão de verbas no orçamento para atender às províncias flageladas 
pela seca e para povoamento das igrejas. 

Intervém por fim em defesa da Ordem Carmelitana Fluminense, que 
havia muito tempo, continuava sob a intervenção de um visitador interi-
no, e sofrendo pressões do Governo. 

"Sei mesmo que pesa sobre esses pobres religiosos uma pressão ter-
rível: por qualquer motivo, ou mesmo suspeita, o seu visitador obtém 
do Governo uma ordem de deportação. Por essa pressão que sofrem, 
vários deles têm se secularizado, outros têm perecido de desgosto. Ora, 
se essa ordem se acha neste estado e precisa de tutela extralegal, que dura 
já há uns poucos anos, de uma pressão tão pesada sobre os pobres frades, 
por que razão o Governo não se entende com o poder espiritual compe-
tente e não extingue essa ordem? Seria isso melhor do que continuar esse 
estado de pressão para os frades, e de esbanjamento de seus bens." 
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A Ordem Carmelitana tem a história mais agitada entre todas no 
Brasil. Desde a Independência vários conventos foram extintos nas pro-
víncias. Quanto aos do Rio de Janeiro, em vista das repetidas queixas das 
autoridades, a Santa Sé nomeou reformador, com amplos poderes, o bispo 
do Rio de Janeiro, D. José Justiniano Mascarenhas Castelo Branco. Os 
dois cronistas da cidade, Monsenhor Pizarro de Araújo ( "2 ) e o desembar-
gador Baltazar Lisboa ( 53 ) divergem no julgamento da atitude do bispo. 
Enquanto o primeiro elogia a sua energia, o segundo condena-o pelos 
excessos na repressão disciplinar. 

Desde então a ordem não teve a expansão que conseguiram as outras. 
O visitador interino continuava a interferir na vida interna dos conventos 
e o número de vocações caiu extraordinariamente. Só na plena liberdade 
conseguida na República, religiosos estrangeiros corueguiram restabe-
lecer a vida regular das casas religiosas que restavam. 

SESSÃO DE 1871 

1 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Chama a atenção do Senado pap a gravidade da questão implicada 
no pedido de um crédito de 35 ou 20 mil contos, feito pelo Governo, que 
importará de 2 a 3 mil contos de juro~ adicionados ao déficit do orçamento. 

"Merece o Governo es~a ampla confiança do Corpo Legis-
lativo?" 

De volta de sua província, encoptrou seus colegas do Partido Liberal 
em expectativa simpática para com o Governo, atentas as promessas de 
reformas liberais contidas na Fala do Trono e na proposta já oferecida 
pelo Poder Executivo na outra Câmara, relativa à emancipação do ele-
mento servil. 

Essa atitude do partido não limita sua liberdade de examinar criti-
camente os pedidos do Governo. O fato do Gabinete de 7 de março pro-
meter reformas liberais não desobriga seu partido de manter uma posição 
de vigília. 

(52) Memórias Históricas do Rio de Janeiro, 2~ edição, Rio, INL, 1951, v. VII, 
191 ss. 

(53) Annaes ào Rio de Janeiro, t. VII, Rio de Janeiro, 1835, p. 168 ss. 
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No ano anterior, fora solicitado o mesmo crédito que seria destinado 
.. prolongar a Estrada de Ferro D. Pedro II de maneira a ligar o vale 
do São Francisco com o porto do Rio de Janeiro. O Partido Liberal opôs-se 
à concessão de crédito, e hoje o Governo confessa que o 

"crédito tinha por fim ocorrer às necessidades do Tesouro, 
para resgatar os seus bilhetes" ( A1Utis, I, 118). "Quem pode ga-
rantir que o novo crédito solicitado não se destina ao mesmo 
fim?" 

Denuncia contradições entre o relatório apresentado pelo Ministério 
da Agricultura e as asserções do ministro no Senado. Não se sabe com 
clareza o destino do crédito solicitado: 

"Quer [o ministro] que a estrada se encaminhe até uma das 
margens do rio das Velhas ou quer somente dotar a Província de 
Minas de uma viação a que ela tem todo o direito? (Apoiados.) 
[ ... ] 

"Ninguém tem mais direito a esse benefício do que a Pro-
víncia de Minas; porém, uma coisa é fazer comunicar os distritos 
produtores da Província de Minas com um dos pontos do litoral 
do Brasil e outra coisa é levar uma linha férrea desde o Rio de 
Janeiro até a margem do rio das Velhas ou outro qualquer afluen-
te do São Francisco para fazer comunicar forçosamente o rio 
São Francisco com o porto do Rio de Janeiro, quando está de-
monstrado que semelhante empresa, onerosíssima ao Estado, não 
seria útil a ninguém." 

Insiste em que haveria outros projetos de ferrovias que poderiam 
beneficiar as províncias mais desfavorecidas. 

"A dar-se concorrência das b·ês vias férreas, quer a de Per-
nambuco, que demanda a margem esquerda do rio São Francisco, 
quer a da Bahia, que demanda o Juazeiro ou Sobradinho, na mar-
gem direita do mesmo rio, quer a do Rio de Janeiro que damanda 
o Sabará ou rio das Velhas, é incontestável que a preferência deve 
ser dada à estrada da Bahia" ( apoiad-Os). 

Lembra as razões de justiça em se pensar também em melhoramen-
tos para sua Província do Ceará. 

"O Ceará não tem um palmo de via férrea ... 
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O Sr. visconde do Rio Branco (presidente do Conselho) : -
E deu o exemplo do trabalho livre. 

O Sr. Tomás Pompeu~ ... e entretanto, Sr. presidente, se há 
província que deve merecer o concurso dos poderes públicos é a 
Província do Ceará. Ela foi também a primeira que iniciou o tra-
balho livre no país (muitos apoiados); a indústria agrícola e 
todas as outras que são exploradas naquela província são exer-
cidas por braços livres; ela quase que já eliminou de seu seio 
esse cancro que flagela as províncias do sul e que paira no nosso 
horizonte como um fantasma aterrador; nós quase que não temos 
mais escravidão no Ceará." 

Sugere a importância de uma via férrea unindo o ubérrimo vale do 
Cariri com o litoral de Fortaleza, vencendo uma distância de 80 léguas, 
na direção de Aracati: 

"O Ceará, que cresce em população, pois conta hoje mais de 
500.000 habitantes livres; que cresce em riqueza, porque seu 
movimento de importação e exportação excede a 10.000:000$, só 
pela alfândega de Fortalez~t; que cresce em renda, porque só 
a renda geral excede de 2.500:000$, não tem um porto que me-
reça este nome em país civ~zado." 

Insiste na necessidade de se procederem aos estudos para a cons-
trução desse porto. 

l~.~ de junho de 1871, t. I, p. 117-120. 

N & C. 

O Ceará foi realmente a pri1I1-eira província que pôde proclamar 
a não existência da escravidão em seu território em 25 de março de 1884. 
A campanha pela extinção do trabalho servil na província repercutiu em 
todo o país "O efeito moral de uma província livre, resgatada e, desde 
então, fechada para a escravidão fot imenso; o efeito político imediato'', 
disse Joaquim N abuco ( ú4 ) • 

A estrada de ferro do Recife ao São Francisco origina-se de uma 
concessão a Eduardo e Alfredo Mornay, em 1852. Organizada em Londres 
a Recife & São Francisco Railway Co. Lt., construíram-se os primeiros 
31,5 km em 1858. Em 1862 as linhas chegaram a Palmares, com mais 

(54) V. RAIMUNDO GIRAO: Pequena História do Ceará, Fortaleza, 1953, p. 195. 
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93,5 km. Aí parou. O Governo resolveu prosseguir, por conta própria, 
em demanda do São Francisco só em 1882. Mas não alcançou seu objetivo 
até hoje. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Protesta contra a preterição injusta, no orçamento, do Ceará e outras 
províncias, 

"excluídas do lauto banquete do orçamento que o nobre pre-
sidente do Conselho oferece às províncias morgadas ou aos filhos 
primogênitos deste Império." 

Na partilha das verbas orçamentárias para a construção de ferrovias, 
tratou-se apenas 

"de dar à Província de Minas um presente de 20.000:000$ 
para a sua via férrea; de dar às Províncias de Pernambuco, Bahia 
e São Paulo, além do resgate de suas respectivas linhas férreas, 
mais 9.000:000$ anuais para o prolongamento das mesmas vias 
férreas e por tempo indeterminado." 

Tem dúvidas sobre a constitucionalidade de créditos indeterminados e 
verifica que não foram atendidas as duas condições sob as quais se pro-
punha conceder seu voto. A primeira fora relativa ao traçado da estrada. 
A ferrovia demandando o rio São Francisco devia partir da Bahia. 

"Porque ela, transpondo o rio São Francisco, pode prolon-
gar-se para o Piauí. .. 

O Sr. Paranaguá: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: ... e ser de grande utilidade às províncias 

do Norte, que podem assim ligar-se um dia ao Sul do Império 
por essa longa artéria interior." 

O prolongamento da Estrada D. Pedro II foi orientado para atingir 
a Lagoa Dourada, no coração de Minas. Aceita entretanto a decisão, uma 
vez que 

"os ilustres representantes da Província de Minas dizem que 
é este o centro produtivo mais convinhável a ligar com o porto 
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do H.io ele Janciro, cu não tenho mais observações a fazer; de 
bom grado voto pela estrada de Minas a que tem incontestável 
direito." 

A segunda condição de uma distribuição eqüitativa das verbas, bene-
ficiando também as províncias do Norte, não foi de modo algum atendida: 

"Para quatro províncias do Brasil, 100. 000$000 que hão de 
ser pagos pelo produto dos impostos de todas as províncias do 
Brasil e, entretanto, o que é que se dá para as outras províncias 
deserdadas? Nada. Isto é uma injustiça, Sr. presidente, e é mais 
que injustiça, é talvez um pouco odioso, porque os poderes 
públicos do Estado não devem ser suspeitos de parcialidade e 
de menos solícitos para com os interesses de toda a comunhão 
brasileira." 

Insiste na idéia da injustiça cometida contra as províncias do Norte 
e cita, a respeito, dois exemplos: 

"Citarei dois fatos que comprovam a minha asserção. A ne-
cessidade que sofriam os ' soldados ingleses na expedição da 
Abissínia sugeriu-lhes o expediente de procurar água por meio 
dos tubos de suas espingar:µas. Este expediente foi aperfeiçoado 
na Inglaterra com os aparelhos a que depois deram o nome de 
poços instantâneos. Pois bem; se havia províncias no Brasil que 
precisassem mais desses aparelhos, eram as províncias secas do 
Norte. Mas o que fez o nosso Governo? Em vez de facilitar 
a aquisição de tais aparelhos, concedeu privilégio a uma pessoa 
determinada para só ela poder importá-los no norte do Brasil, 
isto é, para que o Ceará, Paraíba e H.io Grande do Norte s6 
possam obtê-los por intermédio e em favor do feliz concessioná-
rio, que, como sabe o Senado, não os queria importar de graça 
sem ter o monopólio. 

Ainda outro fato, Sr. presidente. Descobriu-se ultimamente na 
Inglaterra um maquinismo de viação, por meio de carros de 
borracha ou guta-perdrn (o sistema Thomson). Ora, se havia 
províncias que mais precisassem desta máquina era a do Ceará, 
porque não tem facilidade de comunicações, é onde estes carros 
baratos podiam facilmente ser introduzidos. Mas o que fazem 
os poderes do Estado? Concedem a um indivíduo o privilégio 
de só ele importar carros de borracha nas províncias d.o Norte. 
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O que aconteceu? No Ceará alguns particulares mandaram 
buscar na Inglaterra, antes do conhecimento deste privilégio, 
esses carros; chegaram três a Fortaleza; não puderam, porém, 
ser aproveitados, porque apresentou-se ali o concessionário com 
seu privilégio, embargando-os, dizendo que s6 ele podia intro-
duzir aquelas máquinas no Ceará; ou que se os particulares 
quisessem usar de seus carros, houvessem de comprar o direito 
pelo dinheiro que ele pedia." 

Examinando o orçamento, verifica o volume de verbas concedidas a 
todas as províncias, com exceção do Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Lê no plenário a coleta de dados que fizera analisando o mesmo 
orçamento. Termina solicitando verbas para a estrada de ferro Fortaleza-
Baturité com previsão de sua extensão até o Crato, bem como para a 
construção do porto do Ceará. 

21 de julho de 1871, t. II, p. 169-172. 

N.&C. 

O Pe. Pompeu traz um depoimento importante sobre o problema 
dos desequilíbrios regionais e da dependência financeira, que tanto se 
agravará em nosso século, talvez em parte porque as reivindicações feitas 
pelo senador cearense não foram atendidas . Argüido de ser injusto com 
o Governo com suas críticas, o Pe. Pompeu volta a insistir em sua tese, 
na sessão de 27 de junho. Demonstra que a configuração geográfica do 
Ceará desfavorece a província, em relação às províncias do Sul. Por essas 
dificuldades, a produção de algodão cearense deve ser transportada "em 
costas de animais", em distância de até 50 léguas. A política financeira 
do Império também é desvantajosa ao Ceará, cujas transações com a 
Inglaterra são sempre deficitárias: 

"A praça de Fortaleza em transações com a Inglaterra fica 
sempre credora das praças inglesas, para onde exparta seus 
algodões e outros gêneros do país; por exemplo: o ano passado 
a importação do Ceará foi de quatro mil contos e a exportação 
de seis mil trezentos e tantos contos; ficou a praça do Ceará 
credora, como sempre, de dois mil e tantos contos. Os nego-
ciantes do Ceará têm dificuldade de haverem os seus capitais 
da Inglaterra, e para isto negociam na praça do Recife; porém, 
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esta transação que fazem na praça do Recife sempre é desvan-
tajosa para o Ceará. Ora, como o Governo costuma remeter 
fundos para Londres e para isto negocia saques nas diversas 
praças do Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco, 
a Associação Comercial do Ceará representou ao Governo pe-
dindo que quando houvesse de fazer saques para a Eliropa, 
mandasse também tomar no Ceará, com as mesmas vantagens 
que faz a outras praças ou pelo câmbio da praça do Ceará ou 
pelo câmbio da praça de Pernambuco e exigisse para isto as 
cautelas que entendesse. Ora, este favor que se pediu ao Governo 
e que nada lhe custava era de grande vantagem para a praça 
de Fortaleza, não só porque facilitava as transações daquela 
praça com as da Inglaterra, como porque evitava que o nume-
rário recolhido [ ... ] viesse para o Tesouro no Rio de Janeiro, 
e assim voltava à circulação na província." 

Reafirma a justiça de suas críticas em defesa das províncias do 
Nordeste. 

A Estrada de Ferro da Bahia 'ao São Francisco atingiu realmente o 
rio em Juazeiro e chegou até o Piauí, tal como previa o senador Pompeu. 
A primitiva companhia (Bahia & São Francisco Co. Ltda.) tev;e s·eus esta-
tutos aprovados ·em 1855. Mas o empreendimento foi levado a cabo por 
outra empresa: a Estrada de Ferro Central da Bahia. 

A Estrada de Ferro de Sobral, no Ceará, após o malogro de uma 
concessão inicial foi construída, a princípio, pelo Governo. A Estrada de 
Ferro de Baturité resulta de um contrato do Governo da Província, lavra-
do a 25 de junho de 1870, com o senador Pompeu e outros, que cederam 
seus direitos à Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité. Os pri-
meiros trechos foram inaugurados em 30 de novembro de 1875. Em 1878 
o Governo Imperial encampou a Estrada. O primeiro comboio chegou 
a Baturité em 2 de fevereiro de 1882. Alcançou, depois, o Crato (55 ). 

Hoje já se vai adiante. Outra estrada parte de Camocim e vai até 
Oiticica. As duas se comunicam. 

A respeito da tal invenção dos ingleses de descobrir água com o 
cano dos fuzis não se encontra ~ienhuma referência nas histórias que 
relatam a invasão inglesa na Abissínia em 1868, para libertar reféns, 
contra o imperador Teodoro. 

(55) V. JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO: Meio século àe estradas àe ferro, 
Rio de Janeiro, 1961, p. 153. 
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Também não consta nas leis de 1869 e 1870 nenhum decreto dando 
privilégio dos "poços instantâneos'', nem dos barcos de borracha. Parece 
que o assunto está confuso. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Decide-se a entrar no debate, de vez que se trata 

"de reforma de uma lei importante que entende com as garantias 
dos direitos dos cidadãos, com a ordem pública e organização 
da justiça. 

O ministro da Justiça afirmou uma verdade incontestável: 
desde 1840 só o Partido Conservador pôde fazer e desfazer as 
leis deste Brasil, porque só a ele é dado o dom do Espírito Santo 
de conhecer o como, quando e onde as causas cabem; e só ele 
é que tem o poder de realizá-las." 

Insiste, com ironia, na idéia do monopólio que o Governo se atribui 
das inspirações divinas e cita o caso do regime escravocrata: 

"Foi pela mesma inspiração talvez que os estadistas escra-
vocratas que ainda em 1867 só enxergaram nos arcanos da Pro-
vidência remédio contra o mal da escravidão, que ao engenho 
humano não era dado conhecer, hoje descobriram este remédio 
fácil e se apresentam como confidentes e instrumentos da Divina 
Providência." 

Censura a intransigência do ministro da Justiça com as idéias do 
liberalismo: "Não transijo com o liberalismo'', afirmara o ministro. No 
entanto, o chefe do projeto liberal, o conselheiro Nabuco, propusera uma 
emenda conciliatória, para a reforma da lei em discussão, integrando o 
projeto da Câmara, assumindo algumas teses do ministro e renunciando 
a alguma das exigências do Partido Liberal: 

"Por ora o Partido Liberal renuncia às suas idéias para acei-
tar alguma coisa; renunciai vós, Governo, também às vossas e 
cheguemos a um termo médio, isto é, às idéias da Câmara dos 
Deputados." 
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O Partido Liberal tentara uma transação com a Câmara dos Depu-
tados "esse concílio da razão nacional", e com o barão de Muritiba, 

"que poderá ter outros pecados, mas que de certo não será pelo 
pecado do liberalismo que S. Ex'1 deixará de entrar no reino 
do céu." 

Mas a transação foi repelida com desdém pelo ministro da Justiça 
que não admite a alteração de uma vírgula em seu projeto. O assunto 
não interessa a um partido ou a outro, mas à própria nação. Deve ser 
discutido com lealdade, sem partir da premissa da má fé do adversário: 

"Por que não nos havemos de respeitar? Por que havemos de 
supor que há da parte de alguém insídia, ardil ou propósito de 
enganar a outro? Podemos estar iludidos; podemos estar em erro, 
mas o raciocínio é que nos pode vencer. Convença-nos, pois, o 
honrado Sr. ministro da Justiça do erro em que está a oposição 
liberal e faça prevalecer a força do seu raciocínio pela sua alta 
inteligência, que eu reconheço; prove os nossos erros de modo 
que adotemos as suas idé~as. Mas S. Ex'1, da sua parte, respeite 
a boa fé de nossas convicções: o campo d.a inteligência é tão 
espaçoso, que podemos e;>tar todos sem ofender-nos." 

Entra na análise do projeto, cujo objetivo é garantir as liberdades 
individuais. Duas condições são fundamentais: 

"Primeira, que a lei deixe à autoridade a menor dose de arbí-
trio, quando tiver de prevenir e perseguir o crime; segunda, que os 
encarregados da aplicação da lei, os juízes, sejam, por sua ilus-
tração e independência, tais que inspirem confiança." 

Quanto à primeira condição, julga que o projeto representa até certo 
ponto um progresso, enquanto 

"separa a justiça da políci::i, o que é grande benefício, e restringe 
consideravelmente a prisão preventiva." 

Faz, contudo, restrições à resistência do ministro em manter, rejei-
tando a emenda do Senado, a competência do agente policial para efetuar 
a prisão preventiva "no caso de crime notório, ficando essa notoriedade 
a seu arbítrio" (do agente policial). (Anais, II, 4). 

Essa competência atribuída fl. polícia foi e continuará a ser "uma 
porta aberta a todos os abusos". Cita vários casos desses abusos. 
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Admite também que o projeto do ministro melhorou o projeto da 
Câmara dos Deputados, quanto ao habeas-corpus, estendendo-o até aos 
detidos para recrutamento. Entretanto, não pode concordar com o projeto 
ministerial quando "limita a jurisprudência até hoje em uso nos tribunais, 
de conceder habeas-corpus no caso de prnnúncia ou de sentença." 

Lastima que o ministro tenha rejeitado o projeto da Câmara que 
procurava restabelecer 

"o preceito constitucional, que manda que os juízes de fato 
julguem e conheçam do fato, e que o juiz de direito aplique 
a lei" [ ... ] "rendendo assim homenagem à natureza ou índole 
do júri, porque deixava somente a faculdade de apelar para o 
juiz de direito nos crimes inafiançáveis e ainda mesmo nesse 
caso restrita essa faculdade quando a absolvição fosse por una-
nimidade do conselho de júri." 

Fundamenta sua crítica com longo raciocínio jurídico defendendo 
a instituição do júri: 

"Hoje, Sr. presidente, depois de um tirocínio tão longo, 
quando o nosso povo está mais ou menos instruído e adestrado 
no jogo de nossas instituições, não vejo razão para que continue 
essa tutela que desnatura a índole do júri." 

O ministro não foi coerente com o objetivo de separar a justiça da 
polícia, de vez que em seu projeto, 

"quer que o juiz de paz possa ser compatível com os cargos de 
polícia e também quer que possa ser chefe de polícia o magis-
trado; por conseguinte, temos o juiz de paz, que é juiz de 
eleição do povo, feito autoridade policial e temos o magistrado, 
juiz de direito, desembargador, e não sei se juiz municipal tam-
bém, feito chefe de polícia." 

Referindo-se depois à segunda condição necessana para a imple-
mentação do objetivo do projeto, mostra quanto a proposta do ministro 
deixa a desejar, repudiando as emendas apresentadas: 

"Não encontro, senhores, no projeto em discussão e nas 
emendas d.o honrado Sr. ministro, nada que tenha por fim pre-
parar esses magistrados ou juízes, nas condições que eu desejava 
e que todos nós devemos desejar, para a fiel observância e 
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execução da lei; e isto para mim é mais importante do que 
mesmo outra qualquer medida, porque eu, antes, quero leis 
imperfeitas, porém bons juízes, do que o contrário, leis muito 
perfeitas e maus juízes" (apoiados) [ ... ] 

''Eu sei que na magistratura brasileira existem juízes muito 
dignos por sua ilustração e imparcialidade (apoiados); mas não 
se pode negar uma coisa bem deplorável, e é que o Brasil é 
talvez o país onde haja mais juízes e menos justiça (apoiados). 
Que o digam esses centros das províncias, mesmo algumas capi-
tais; e entretanto, Sr. presidente, a justiça é a primeira necessi-
dade social, porque sem ela não há garantia de vida, nem de 
propriedade, nem de honra." 

No projeto do ministro 

"não há idéia nenhuma de tirocínio, nem de alguma outra con-
dição pela acertada escolha da parte do Governo." 

Não são previstos os critérios para a promoção dos juízes. Assim, 
a exclusão de um juiz da lista de, promoções faz pesar sobre ele uma 
suspeita injusta que inquina sua honra de magistrado: 

"Eu, portanto, chamo ;:t atenção do nobre ministro para dar 
uma providência, a fim de acabar com esta espécie de lepra 
moral que pesa sobre esses magistrados; ou sejam promovidos 
ou dispensados da magistratura, não há meio termo." 

Censura o ministro por ter rejeitado a incompatibilidade para cargos 
eletivos como condição para ser juiz: 

''Era uma condição illlposta ao cargo; não tinha nada, por-
tanto, com a lei eleitoral, e nem restringia direito algum do 
cidadão; mas uma forte garantia em bem da justiça." 

Protesta contra a recusa do mipistro em aceitar o aumento dos ven-
cimentos dos magistrados e do número das Relações. Funda essa crítica 
em dados estatísticos, exemplificando com a Relação de Pernambuco, 
que compreendia as Províncias de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Ceará. A população dessas províµcias era, em 1817, de 851. 967 habi-
tantes. Hoje ela chega a 2.640.000 habitantes. Apresenta diversas outras 
falhas do projeto ministerial e termina votando pela emenda do senador 
Zacarias. 

1 de julho de 1871, t. III, p. 2-10. 
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N.&C. 

Era ministro da Justiça Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lo-
bato, visconde de Niterói. Surpreende a atualidade dos problemas lem-
brados pelo Pe. Pompeu especialmente os referentes à prisão preventiva 
e ao tribunal do júri. Na sessão de 3 de julho, o artigo 19 do projeto 
em discussão sobre reforma judiciária apresentado pelo Governo foi apro-
vado em parte, e aceitas várias emendas (Anais, III, 13). Nas sessões 
àe 5 e 7 de julho o Pe. Pompeu volta a entrar na discussão do projeto, 
criticando com longas considerações jurídicas as restrições à competência 
dos juízes de paz (Anais, III, 22, 26; e apêndice). 

Trata-se da chamada Reforma Judiciária que se converteu na lei 
n<:> 2.203, de 20 de setembro de 1871. A reforma "não teve por intento 
exclusivamente a organização judiciária. Compreendeu a morfologia pro-
cessual no crime e no cível; as autoridades judiciárias; suas substituições 
e suspensão; regulou a prisão em flagrante delito; estabeleceu a fiança 
provisória; aboliu o procedimento ex officio, com raras exceções; deter-
minou a forma e o prazo da queixa e denúncia; definiu os recursos nos 
processos crimes; ampliou o liabeas-corpus; especificou os delitos culposos; 
e;riou os processos sumaríssimos" ( 50). 

Segundo Virgílio de Sá Pereira, "a solução de continuidade, aberta 
pela lei de 3 de dezembro, na evolução liberal das nossas instituições ju-
diciárias, um Gabinete conservador a fechava" (57 ). 

"A origem próxima da lei de 1871", diz outro autor, "foi o projeto de 
1869, apresentado por José de Alencar, então ministro da Justiça, projeto 
que, discutido na Câmara e no Senado, e vingando o substitutivo de Sayão 
Lobato, núnistro daquela Pasta em 1871, veio a ser a lei n<:> 2.033. O prin-
cipal merecimento da lei de 1871 foi o de ter realizado a antiga aspiração 
de tirar às autoridades policiais a atribuição de processo e julgamento, a 
saber, o de formar culpa aos delinqüentes e pronunciá-los. E adiante: 
força é pc,rém convir c1ue, não obstante tudo isso, a lei de 1871, obra dos 
conservadores, ficou aquém da~ aspirações do momento. Entre os liberais 
eram vitoriosos princípios mais adiantados <1ue a lei de 1871 teria feito 
bem em consagrar (5s). 

(56) V. ALFREDO PINTO VIEIRA DE MELO: o Poder Judiciário no Brasil. 
19 Congresso de História Nacional (1941) RIHGB, tomo especial, t. IV, p. 146. 

(57) Os Códigos Criminal, do Processo e Comercial... A reforma iuàictária 
de 1871. 

(58) LUfS FREDERICO SAUERBRONN CARPENTER: o Diretto Processual 
no Império - Livro do Centenário dos Cursos Jurídicos, Rio de Janeiro, Faculdade 
de Direito, UFRJ, 1928, p. 211. 
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Finalmente o autor mais citado a propósito de nossa evolução judiciá-
ria considera a lei n9 2. 033 "uma das gra'ndes reformas do pais" ( 159 ). 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Manifesta sua estranheza ante o projeto de reforma judiciária apre-
sentado pelo Governo. O projeto oonserva o que de mal havia na lei an• 
terior e tira o que tinha de bom: 

"Conserva-se o mal ou o inconveniente, porque confunde-se 
ainda a justiça com a polícia, isto é, os subdelegados continuam 
a formar processos, a fazer inquirições e a dar premissas segundo 
as quais o juiz municipal tem de julgar; tira-se o que havia de 
bom, que era a prontidão, a celeridade e a economia que resul-
tava pelo antigo sistema." 

E pergunta: 
"É esta a justiça pronta e barata que o Governo nos promete 

e que, com efeito, era para desejar?" 

No entanto, para corrigir esses inconvenientes, bastava 
"que nos distritos que não fossem cabeças de termo ficasse 
a competência de julgar desses delitos aos juízes de paz." 

7 de julho de 1871, apêndice do tomo V. 

N. &C. 

É antigo no Brasil o desejo, ainda não satisfeito, de uma justiça "pron-
ta e barata", acessível assim às demandas das populações mais desprotegi-
das. É o que o Pe. Pompeu observa logo a seguir: "As partes ofendidas, 
ordinariamente homens do povo, não contando com a justiça pronta, 
imediata, tendo a perspectiva de um processo longo, demorado, dispen-
dioso, deixarão de apresentar suas queixas". O presidente do Conselho, 
visconde do Rio Branco, atacara co+n veemência as propostas que o Pe. 
Pompeu apresentara e que tinham sido oferecidas por Zacarias de Góis <' 
Vasconcelos, considerando-as como liberais: "entretanto, o nobre ministro 

(59) AURELIANO LEAL: "História Judiciária". Dicionário Histórico Geográfico 
e Etnográfico, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1922, vol. I, 
p. 1154. 
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não pode acusar de liberalismo e exageração o nobre Sr. visconde de 
S. Vicente (apoíados), porque se há um homem moderado em todas as 
suas idéias é o nobre Sr. visconde de S. Vicente". Alonga-se a seguir o 
Pe. Pompeu em considerações jurídicas em defesa das emendas do Partido 
Liberal, criticando a intransigência do presidente do Conselho (Anais. 
ibid.). Na sessão de l\> de agosto, o ministro da Justiça, Francisco de Paula 
Negreiros Sayão Lobato, defende o projeto do Governo, em discurso cor-
tado de apartes do Pe. Pompeu. 

O que caracteriza São Vicente é menos o conservadorismo do que a 
timidez. Curioso é que tenha dado tão notável desempenho à sua missão 
diplomática no Paraguai, onde, com suas maneiras simples, conquistou a 
confiança Dom Carlos Lopez. Na sua clássica Análise da Cons-
!titttição do Império (1857), reeditada pelo Ministério da Justiça 
'em 1958, diz Seabra Fagundes no prefácio que antepôs à nova publi-
vação: "Não estamos diante de um expositor de textos escritos, preso à 
frieza destes, senão de um crítico, penetrante e esclarecido, da dinâmica 
das instituições, empenhado em trazer à incipiente vida constitucional 
brasileira o sopro criador do respeito à ordem legal." 

Incumbido pelo imperador de chefiar um Gabinete que teria por 
missão elaborar a legislação preliminar à abolição da escravatura, elaborou 
uma série de cinco projetos em cadeia, que apresentou ao Conselho de 
Estado. Mas recuou em face da batalha parlamentar que se anunciava 
e o Ministério se desfez antes de qualquer debate. Foram esses projetos 
que o visconde do Rio Branco fundiu num único, e conduziu à vitór:a, 
debaixo de um cerrado debate, no Parlamento e na imprensa. A Lei Pa-
ranhos, ou Lei do Ventre Livre, foi chamada no tempo de Lei Áurea, 
porque na verdade estancava na fonte o regime servil. (Mais tarde esse 
título transferiu-se para a lei de 1.3 de maio de 1888). 

Havia, portanto, entre os dois estadistas mais uma diversidade de 
temperamento do que de princípios, ambos, no fundo, conservadores. São 
Vicente temia tanto a falta de solidariedade com o Império por parte dos 
senhores, como a rebelião do que chamava a "grande e horrível massa da 
escravatura, animada de sinistras aspirações" ( 60 ). 

(60) Sobre o valor e o temperamento de São Vicente ver os discursos que por 
ocasião do centenário de seu falecimento proferiram no Conselho Federal de cul-
tura os Srs. Miguel Reale, Arthur Cézar Ferreira Reis e Afonso Arinos de Melo 
Franco. Reale considera Pimenta Bueno o fundador do Direito Público braslleiro, 
como Teixeira de Freitas foi do Direito Privado. O seu livro, diz Reale, contém 
as "diretrizes do legado liberal do Império". Ele foi o "mais lúcido expositor e de-
fensor dos direitos humanos no Brasll até o advento da República". <V. Boletim do 
Conselho Feàeral da Cultura, n9 34, 1979, p. 85). 
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O visconde tlo Rio Branco, em discurso na Câmara dos Deputados, 
em U de julho de 1871, confessava que a existência do elemento servil 
em o que eai1saya maior mal estar aos brasileiros em contato com o estran-
gl'iro: "Cada yez mais me convencia de que uma das principais causas, 
st•não a mais influente. das antipatias, das prevenções, e algumas vezes, até, 
do desdém t'Om que somos vistos nos Estados sul-americanos, nasce de 
uma falsa apn•cia1;ão sobre o Brasil em conseqüência do estado servil". 

Do mesmo modo José Honório Rodrigues vê em São Vicente, dentro 
da pnsiçào conservadora, "um sol de saber e de correção, de decência e 
de lib~rdnde, de convicção e de honradez," tendo em vista "sua iniciativ<>. 
sobre n liberdade dos nascituros, sua defesa do habeas-corpus, sentimentos 
pela dignidade do homem e de seus direitos" ( 61 ). 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Antes de entrar na discussão da fixação das forças de terra, interpela 
o ministro sobre as razões pelas qua'is, 'não querendo renovar o contrato 
do serviço postal marítimo com a Companhia de Paquetes Brasileiros, fez 
novo contrato com um empresário e.strangeiro, que não está cumprindo 
as cláusulas do contrato. 

Advertido pelo presidente, entra no debate do projeto em discussão: 

"[ ... ] fizemos uma guerra ao Paraguai que nos levou quatro 
a cinco anos e nela consumimos mais de 100.000 homens e mais 
de 400.000:000$. As forças vivas do país quase que foram sacri-
ficadas nesta importante guerra. Vencemos, graças à Divina Pro-
vidência e ao denodo de nosso exército e marinha. 1t mais uma 
ocasião de render homenagem ao valor do nosso exército e da 
nossa esquadra. 

Vencemos, Sr. presidente! Mas o que colhemos desta vitó-
ria? Só a glória e na verda,de não é pouco. Vingamos a honra 
nacional; é alguma coisa. Mas pergunto eu: os interesses do país 
que tínhamos em vista também resguardar ou defender, estão de-
vidamente resguardados? Já se fez o tratado definitivo de paz 

(61) V. Carta Mensal, do Conselho Técnico da Confederação do Comércio, 
julho de 1978, p. 12. 
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com o governo do Paraguai? Reconheceu o novo governo os limi-
tes do nosso país com aquela República, contestados por Solano 
Lopez, e talvez objeto da guerra que aquele tirano nos declarou? 
E estes limites ou o direito que nós tínhamos a estes limites reco-
nhecidos no tratado da tríplice aliança foi ratificado já pelo tra-
tado que se devia fazer com o governo do Paraguai? 

Pagou-nos o governo do Paraguai a indenização de guerra 
como devia fazê-lo, tanto pelo direito de vencedor que temos, 
como porque estava previsto no tratado da aliança? Em quanto 
importou, Sr. presidente, esta indenização? Ou ao menos o go-
verno do Paraguai reconheceu-se devedor desta indenização para 
conosco? Será exato o que se disse que a nossa diplomacia perdeu 
o que as armas ganharam? 

Por que razão conservamos ainda no Paraguai quase 4.000 
homens?" 

Pede também informações sobre o material bélico levado para o Pa-
raguai. Julga exagerado o pedido de 16. 000 homens para tempo de paz e 
32.000 para a eventualidade de mais uma guerra. Discute longamente a 
dcsproporç·ão de um tal exército em relação à população brasileira. 

Foram criados corpos móveis e corpos de guarnição. Por que razão os 
corpos móveis mobilizados para a guerra não voltam para suas provín-
cias? Não seria já oportuno também dispensar do serviço ativo os quase 
3. 000 guardas nacionais e modificar a lei de recrutamento e reformar o 
regulamento do conde de Lippe, "que é uma vergonha para nossa civili-
zação?" 

Reclama da ineficiência do Supremo Tribunal Militar em atender a 
mais de 5. 000 pedidos de baixa de praças no exército com o tempo findo 
de seus engajamentos. 

Faz-se porta-voz do exército que se queixa da falta da devida remu-
neração de seus serviços, bem comr) d0 não atendimento dos pedidos de 
pensões e da falta de critérios justos. 

"Diz-se, com ou sem fundamento, que os que não têm pro-
teção, padrinhos ou empenhos, não obtêm essas pensões; entre-
tanto, para acabar com tais queixumes e mesmo para pôr 1) 

Governo a coberto de suspeitas desta ordem, seria conveniente 
que a ki determinasse as condições necessárias para a concessão 
de semelhantes graças." 
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Critica a pess1ma instrução militar que é dada no exército. Cita o 
exemplo da Escola Militar da Praia Vermelha onde é baixíssimo o índice 
de aproveitamento: 

"A instrução militar é muito limitada, além de incompleta, e 
isto com relação à instrução teórica, porque a instrução aplicada, 
ao menos da arma de cavalaria, creio que é nula, isto é, creio q•1e 
não há instrução prática de cavalaria na escola da Praia Ver-
melha." 

Refere-se à Escola Central: 

"A Escola Central tem por fim preparar engenheiros civis; 
não tem nada com o estudo militar; por conseqüência, era tempo 
de desprender esta escola do Ministério da Guerra e entregá-la 
ao Ministério do Império, a que de direito compete ou ao Minis-
tério da Agricultura. Por que razão há de esta escola estar sujei-
ta ao Ministério da Guerra, quando ela não tem nada da militar? 
Somente porque podem ali estudar o 49 ano os alunos da Escola 
Militar? E por este fato ficará a Escola Central que é propria-
mente civil, sujeita ao regulamento do conde de Lippe? Isto é 
um absurdo." 

Reclama ainda do atraso na concessão de terras aos desmobilizados e 
interroga o ministro sobre o estranho incêndio que destruiu o Arsenal de 
Guerra, a respeito do qual pairava a sµspeita do incêndio não ter sido obra 
do acaso. 

Interpela o ministro sobre o destino da Fábrica de Ferro de São João 
de Ipanema. 

"Se o Governo nega os recursos necessários ao seu funciona-
mento, seria melhor arrendá-la do que conservá-la improdutiv:i-
mente e consumindo tanto dinheiro do Estado." 

Estranha a alta proporção de despesas do orçamento destinadas aos 
Ministérios militares: 

"Segundo o orçamento fara o Ministério da Guerra, tem o 
país de despender 13. 665:000$, e para o Ministério da Marinha 
9.279:000$, total 22.944:000$; que com relação ao nosso orça-
mento geral de 93.370:000$, cabe 24% só para o exército e mad-
nha. ~ portanto, o Brasil um dos países em que a proporção des-
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sas despesas é mais alta. Na Espanha, Sr. presidente, que aliás 
tem um estado militar extraordinário, esta proporção está em 23%, 
em Niiremberg 22%, na Baviera 20, na Holanda 18, na Suíça 14. 
Por conseguinte, o Brasil, que não é potência militar, despende 
todavia com o exército e marinha tanto ou mais do que países 
militares da Europa; e o Brasil não tem os mesmos recursos fi-
nanceiros que têm outros países. Se, pois, metade desta soma 
fosse aplicada à instrução do povo ou à indústria nacional, nós 
teríamos de obter resultados muito mais vantajosos do que ali-
mentando um exército tão numeroso e uma esquadra que presen-
temente podia ser reduzida" ( 62 ). 

15 de julho de 1871, t. III, p. 105-111. 

N. & C. 

Na sessão de 17 de julho, volta a interpelar o Governo sobre o incên-
dio no Arsenal de Guerra, de cujo caráter doloso ainda tem suspeitas, e 
pergunta ao ministro: "em quanto estima o prejuízo causado por esse 
incêndio", e aproveita a ocasião para perguntar-lhe "o que pretende fazer 
para restaurar o Arsenal de Guerra, se tenciona reedificá-lo no antigo lugar 
ou se aproveita essa desgraça da oportunidade para transferi-lo para outra 
parte, onde esteja mais fora do centro da cidade e livre de ocorrências 
semelhantes." 

A Companhia tinha o nome de Companhia Brasileira de Paquetes a 
Vapor e era dirigida pelo comendador José da Cunha Barbosa, Joaquim 
José Soares da Silva e José Rufino de Azevedo. 

Os gastos da guerra, segundo Rio Branco, subiram a 630.000:000$000 
(seiscentos e trinta mil contos), ou seja 6.3 milhões de libras-ouro. 

A tropa de ocupação permaneceu até a pacificação completa. 
O Brasil fez a paz em separado com o Paraguai. Não obstante os 

protestos da Argentina, com a qual não entramos em acordo, não permi-
tindo nós que ela anexasse o chaco paraguaio. Nosso plenipotenciário foi 
o barão de Cotcgipe que assinou o "tratado definitivo de paz" em 9 de 
janeiro de 1872. Seguiu-se, no mesmo dia, o tratado de limites; a 16, o 
tratado de extradição e a 18 o de arrúzade, comércio e organização. :\ote-se 

<621 Sobre o custo da guerra do Paraguai, o trabalho mais minucioso é o de 
FREDERICO EDELWEISS: ''Nótulas económico-financeiras para melhor compre-
ensão de certos aspectos da guerra do Paraguai". Revista do Instituto Hi8t/Jrlco 
da Bahia, v. 83, p. 95, 1967. 
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que os limites foram fixados conforme as propostas do Brasil antes da 
invasão. O Paraguai comprometeu-se a indenizar as despesas de guerra, 
mas jamais conseguiu pôr em dia seus pagamentos. 

A dívida foi perdoada pelo Brasil já na República. 
Uma das preocupações do nosso enviado era exatamente dispensar 

a tropa de ocupação que pesava em nosso Tesouro. Os tratados foram 
ratificados pelo Brasil, com protesto argentino. 

Em 19 de novembro de 1872, assinamos no Rio de Janeiro um acordo 
com a Argentina, que enviou como plenipotenciário o ex-presidente Mitre. 
Restabeleceu-se a Aliança, aprovaram-se os tratados e previu-se o en-
tendimento direto argentino-paraguaio. Mandou-se retirar a tropa exis-
tente no Paraguai. 

As negociações entre a Argentina e o Paraguai foram acompanhadas 
pelo Brasil e foram assaz complexas. Um arbitramento do presidente 
dos Estados Unidos, Hayes, deu ganho de causa ao Paraguai numa área 
"contestada". 

O regime disciplinar das forças armadas era o das instruções do 
conde de Lippe, nobre alemão contratado por Pombal para reorganizar 
o exército português. Nelas se adot:1vam castigos corporais (chibata). O 
regime foi de fato modificado pelo Regulamento Disciplinar do Exército 
de 24 de março de 1875. 

Na verdade, as queixas dos militares vindas das guerras são o germe 
das "questões militares" que vão ter como conseqüência a República. 

A instrução militar ministrada na Escola da Praia Vermelha, que foi 
depois o quartel do 39 RI, hoje demolido, era considerada geralmente 
como extremamente teórica. Os alunos poderiam obter o grau de bacharel 
e doutor em ciências matemáticas e dificilmente se conformavam em se 
dedicar à rotina dos quartéis. No maior libelo contra a República, os 
Fastos da ditadura militar no Brasil (1890), Eduardo Prado critica o 
corpo docente da Escola Militar pela sua alienação da realidade do país. 
''Esses professores (pelo menos muitos deles) ou são bacharéis discursa-
dores, ou são militares de livro francês, filosofantes do positivismo, desses 
que para a exposição dessa escola tiveram a habilidade de criar no Brasil 
uma retórica especial" (p. 66). E adiante: "O Governo monárquico co-
meteu um erro imenso deixando ao ensino militar o seu caráter exclusi-
vamente teórico. O Sr. D. Pedro II, tão ocupado das ciências não fez 
senão a bacharelar o oficial do exército" ( p. 67) "Daí o falseamento do es-
pírito militar. Muitos dos oficiais brasileiros são apenas bacharéis de 
espada. Eles prezam, mais do que tudo, as graduações do seu curso ma-
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temático, e o título de bacharel ou ele cloutor <" por eles mesmos anteposto 
à designação das suas patentes". 

Isto é rigorosamente exato. Os alunos dirigiam-se ao tenente-coronel 
Benjamim Constant tratando-o de doutor. Vejam ~é as rne11sagens da 
época. Ao lado disso pouca educação física e profüsional. 

E: curioso que o senador Pompeu ponha o dedo nessa ferida vinte 
&nos antes. 

A Escola Central, ainda subordinada ao ministro da Guerra, sucedera 
à Academia Militar, criada por D. João VI e que era o centro formador de 
todos os nossos técnicos. Em 1874 ela será dividida em duas: a Escola 
Militar, sediada na Praia Vermelha, e a Escola Politécnica, subordinada 
ao Ministé1io do Império, no Largo de São Francisco, da qual era pro-
fessor de Economia Política o próprio presidente do Conselho, o visconde 
do Rio Branco, de formação militar. Esta passou a chamar-se Escoh 
Politécnica e é hoje a Escola de Engenharia da UFRJ. A Escola Militar 
foi para Realengo e é hoje a Academia Militar das Agulhas Negras, em 
Resende. 

A Fábrica de Ferro em Ipanema (São Paulo) foi afinal abandonada, 
em vista de seus sucessivos desastres financeiros, desde que deixara a 
direção o técnico Vamhagen, pai do historiador ( 63 ). 

O Arsenal de Guerra localizado em pleno centro da cidade foi trans-
ferido paulatinamente para Realengo, ainda no tempo do Império. E: hoje 
a sede do Museu Histórico Nacional. 

TO~·fAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Considera o projeto deficiente, por uma parte e inconveniente por 
outra: 

"Nem os presidentes de províncias, nem os ministros de Es-
tado se acham devidamente remunerados com os mescp1inhos 
ordenados que hoje vencem. Um presidente não pode passar em 
uma província com o ordenado ele 4 ou 6:000$ que hoje tem. O 
que acontece Sr. presidente, é que eles ou consomem suas for-
tunas, ou se individam ou sujeitam-se a certas dependências, re-
cebendo favores; em todo caso o Estado sofre e o crédito do fun-
cionário ainda mais." 

163J V. EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA: o ferro na história 
e na economia do Brasil, Rio de Janeiro, 1972. 



Propõe uma tabela de vencimentos discriminada em diversas catego-
rias, conforme a variedade das situações das províncias. Sem estes ex-
pedientes, os melhores valores vão preferindo afastar-se das comissões 
públicas. Lastima que 

"hoje estes lugares de presidentes de províncias, que substituíram 
os antigos capitães-generais, estejam tão barateados! E o que é 
mais, desprezados por muitos de nossos estadistas." 

A inconveniência do prnjeto reside no fato de propor o aumento das 
ajudas de custo, em vez de aumentar os vencimentos: 

"De certo tempo a esta parte e principalmente nos três úl-
timos anos, chamados da regeneração, os presidentes não se 
demoram nas províncias, estão sendo removidos de três em três, 
ou de seis em seis meses; por conseguinte, se se aumentarem as 
ajudas de custo, será isto mais um incentivo para a mobilidade. 
Ora, essa instabilidade de presidente é prejudicial não s6 ao 
serviço público como ao Tesouro." 

A propósito, lamenta a escolh'a de membros do Legislativo para a 
presidência de províncias: 

"Não digo que em aqsoluto o Governo deixe de escolher 
alguma vez para essas comissões alguns membros do Corpo Le-
gislativo; mas deve fazê-lo só em circunstâncias muito especiais, 
porque, se o presidente da província por si já é um funcionário 
tal que se torna quase irresponsável e a prova está em que desde 
a independência, há 50 an~s, não me consta que um só presi-
dente fosse punido por prevaricação e entretanto que muitos 
deles têm cometido crimes ... 

O Sr. Vieira da Silva: - Há uma exceção a respeito do Piauí. 
O Sr. Pompeu: - ... quanto mais sendo o presidente mem-

bro do Corpo Legislativo." 

15 de julho de 1871, t. III, p. 111-113. 

N. & C. 

Em discussão o orçamento, e as despesas previstas para o funcio-
nalismo público. :É smpreendentc a rotatividade dos presidentes das pro-
víncias, cujo governo deveria ser muito sacrificado pela descontinuidade 
administrativa. 
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Logo a seguir, em resposta ao rniuistro <la Justiça, Sayüo Lobato, o 
Pe. Pompeu volta a defender sua tese da inconveniência do projeto, reve-
lando muito sobre o clientelismo que sempre perverteu o exercício do 
poder no Brasil: "O presidente de uma província é como que um hote-
leiro de seus amigos, é uma espécie de Casa de Misericórdia; não há 
função pública ou religiosa de c1ualqucr natureza c11ie não eorrwce pelo 
presidente; o presidente não pode, pela posição r1ue ocupa, deixar clC" 
assinar, e assina muitas vezes uma quantia superior aos outros. O presi-
dente não pode deixar de receber em palácio muitos hóspedes 111wr seus 
amigos, quer pessoas de distinção que passam pela capital; por conse-
guinte, o vrncimcnto ordinário do presidente, hoje, não chega pa:a su:t 
manutenção. Portanto, em vez de aumentar-se consideravelmente [ ... ] a 
ajuda de custo de transporte e de primeiro estabelecimento, deverá sr: 
t'umentar o vencimento ordinário para fazer face a essas despesas." 

O imperador considerava mau o sistema de escolha dos pre:;ídrmtf,~ 

de província. Queria criar um quadro de especialistas (hoje diríamos tée-
nicos de administração) para, com menos iníluéncia política, administra-
rem-se as províncias. Nos conselhos confídr:neiais que deixou escritos á 
princesa Isabel quando esta assumiu a Hegi:nc:ia,. 1870 (Conselho.~ á fü~. 
gente, Rio de Janeiro, São José, 195,1},. p. 5.'3), escreveu ele '1ue pretendia 
"a criação da carreira administrativa para presidente de província, que 011 

faria mais arredados da política, istr1 é, das eleições no Brasil, cuidando 
eles assim mais dos interesses provincíaís, que estudariam, não estando, 
ordinariamente, agora, nas provínc:ías, senão, por a-;sím dizer, de pasi'la-
gem". Ao tratar do Conselho de Estado, volta a falar da nec.-essídade d'; 
técnicos: a criação da "classe dos auditores, excek-nte viveiro de admíní.§-
tradores" ( p. 34). 

TOMAS PO~IFEL" DE SOL'SA BRASIL 

Contínua a fazer minuciosas ín<lagaçfie~ ao míní.stro da Guerra. Como 
pretende Sua E~ suprir as rnga~ '!ue se df!rem no exl"l"dto, '>e por mr:fo 
do alistamento voluntário ou se ptfo recrutamento? Sua pergunta r;1~ f'T':TI-
de à declaração do <:r.-mínistro da Gutrra, St:gundo a 'tual 

"o raTIJtamento deve ~er pur ora banídv, em razão do d'-'~f:&pJe 
'JUC a guerra do Paraguai ca1Jsou â nm;~ J>OPUlaçâo. Por üfo 
peç·o ao honrado minfa;tro 'IP.li!": de<1:fare ~ prl.-tende rervfr-;re dr;i 
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meio do alistamento voluntário ou se ainda intenta recorrer ao 
recrutamento; e no caso de querer ainda usar deste meio odioso 
que ao menos regule por uma tabela com relação à população 
das províncias o número de praças que cada uma deve fornecer, 
a fim de que umas províncias não venham pagar mais do qlle 
outras este imposto terrível de sangue." 

Refere-se a seguir ao resgate pecuniário da pessoa mobilizada para 
!'. guerra. Sendo hoje o preço do engajamento de uma praça de 300$ ou 
400$, também o resgate deveria baixar a esse preço e não ser cobrado a 
quantia de 1. 200$. 

Denuncia o abuso tolerado na Escola da Praia Vermelha: 

"Vão para ali alunos preparar-se nus estudos e que, depci~ 
de alcançarem este benefício mediante soldo c1ue o Estado lhes 
paga, despedem-se do exército e procuram outra profissão." 

Pede esclarecimentos sobre numerosas discrepàncias c1ue observa nos 
relatórios oficiais sobre o número de soldados em operação na guerra do 
Paraguai. , 

Utilizando dados estatísticos, termina solicitando medidas relativas 
à Guarda Nacional da Província qo Ceará. 

18 de julho de 1811, t. III, p. 141-143. 
N.&C. 

O ministro da Guerra, Domingos José Nogueira Jaguaribe, procura 
responder às interpelações do f.e. Pompeu, num discurso cortado d.e 
apartes da oposição, inclusive do próprio senador Pompeu. Continuava 
a discussão da fixação das forças de terra. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Volta a interpelar o GoV'erno ~obre a questão do f!erviço postal ma-
rítimo e repele c'Omo inconsistentes as e""plicações dadas pelo ministro 
da Guerra, que 

"alegou receio de reclamflções internacionais e disse também 
que tinha sido atendida a reclamação do empresário, por causa 
de força maior". 



O ministro da Marinha explicara o fato <lizcnclo que o Governo 
não estava em condições de exigir do empresário estrangeiro o cumpri-
mento das cláusulas do c.'Ontrato: 

"Que condições são estas que deve ter a companhia, com 
relação ao Governo, pam este não poder exigir o cumprimento 
de seus deveres? Desde que s,e firma um contrnto entre duas 
partes, ou sejam estas partes dois indivíduos, ou seja um cha-
mado Estado e o outro uma companhia, as obrigações <leste 
contrato resultam das estipulações nele consignadas; por conse-
qüência, a parte que se julgar prejudicada pela falta de alguma 
cláusula infringida está em pleno direito de exigir da outra o 
seu cumprimento e a multa em que esta incorrer por essa omis-
são, se alguma multa ou outra pena houver sido estipulada." 

Refere-se a seguir à "gravíssima, extensa e profunda cisão" existente 
no Partido Conservador, que se vangloriava de possuir uma Câmara 
unânime, canonizada com o título de "grande concílio da razão nacional": 

"No Papa de Roma acredito, pois é dogma, mas no do 
concílio da razão nacional, outros que não eu deviam acreditar; 
porém c.'Onverteram-se os sacerdotes desse grande concílio da 
razão nacional em soldados da guarda velha e da guarda cons-
titucional e formam hoje seitas heterodoxas e cismáticas; ali se 
acham em luta aberta, de tal sorte, que ainda ontem um escritor 
ministerial, que ilustra todos os dias o público do Rio de Janeiro 
com artigos no Jornal do Commercío, nos disse que estiveram 
quase a repetir-se no recinto deste grande concílio as cenas das 
bengaladas do parlamento espanhol. O que resta também dessa 
aurora auspiciosa da regeneração social?'' 

Ironiza essa propalada regeneração social, louvando-se em citações 
dos próceres do Partido Conservador. 

Critic.-a depois as explicações do ministro da Guerra sobre os objetivos 
e os resultados obtidos pelo Brasil na guerra do Paraguai. Segundo o 
ministro, 

"um dos principais tinha sido mostrarmos a nossa va~cntia 011 

superioridade militar aos povos platino,, porque, dcpni" 1la 
derrota de ltuzaingó, de alguma maneira haviam ficado com-
prometidos os brios nacionais naquele lado do Império." 
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Dissera também o ministro da Marinha que a política do Brasil com 
o país vencido "era toda de benevolência, como de um tutor para um 
menor". Invectiva o ministro: 

"Realmente, senhores, só uma política de benevolência, só 
uma política de um pai que castiga um filho s·everamente por 
·algum malfeito, e depois que o corrige quer benevolamente 
educá-lo, pode ·explicar o procedimento que tem tido o nosso 
Governo para com o Paraguai. Só assim se explica a razão por 
que até hoje não cobramos indenização de guerra e nem mesmo 
sabemos a quanto esta indenização pode montar ou se aquele 
governo nos quer pagar; é por isso, Sr. presidente, também, que 
até hoje não tornamos efetiva a justa reclamação que temos pe-
rante o governo do Paraguai, mesmo anterior à guerra, sobre os 
nossos limites; é por isso que, depois de ano e meio de finda a 
guerra, conserva-se no Paraguai parte do nosso exército e esqua-
dm, para proteger aquele governo; é ainda por isso que, segundo 
afirmou, e não foi contestado, o meu .honrado colega e amigo, o 
Sr. Saraiva, o Governo do arasil tem feito empréstimos ao governo 
do Paraguai. Para tanta condescendência e bondade só uma tutela 
paternal." [ ... ] 

"Não, senhores, o Brasil em pleno século XIX não foi fazer 
de cavalheiro errante no P<Lraguai para provar valentia, foi defen-
der nossa honra e nossos inte11esses gravemente ofendidos." 

Reclama do atraso na assinatura de um Tratado de Paz, e censura 
o comportamento do visconde do Rio Branco, o qual, tendo passado dois 
anos no Paraguai, voltou por motivos inexplicados, sem concluir nenhum 
tratado e sem enviar alguém para concluir as negociações: 

"Parece que a demor21- do tratado definitivo de paz com o 
Paraguai resulta de relut~ncia que apresenta aquele governo 
para reconhecer o direito que temos aos limites oom aquela 
República, direito que tinl'ta sido reconhecido e consignado no 
b·atado da Tríplice Aliam;a do 19 de maio de 1865; mas eu 
não sei se o Governo do Brasil se tem comprometido de alguma 
maneira a retirar ou modificar as nossas reclamações nesse sen-
tido, mesmo daquilo que tinha sido assinado por tratado da 
Tríplice Aliança; entretantp, o Senado sabe que o motivo prin-
cipal da guerra que nos declarou Solano Lopez não foi tanto 
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por querer conservar o equilíbrio na República <lo Prata ou a 
influência sobre os outros Estados platinos; foi, principalmente, 
por causa das nossas t'eclamações, porque aquele governo se 
julgava com direito de tomar-nos uma grande zona de território, 
e não queria de modo algum chegar a um ajuste pacífico com 
o Brasil." 

Chega assim à conclusão que o brilhante resultado obtido pelas armas 
foi sacrificado pela inépcia de nossa diplomacia. 

Contesta as razões alegadas em defesa da verba de 14 mil contos 
para dar ao Brasil uma esquadra com 20 corvetas a vapor: o Brasil deve 
ser uma potência marítima de primeira ordem. 

"Para que pensar assim, Sr. presidente? Temos alguma pre-
tensão de conquista? Por certo que não. Para fazer respeitar os 
nossos direitos no caso de uma luta com alguma das nações nos-
sas vizinhas então não precisamos de esquadra dessa ordem; 
se, porém, com alguma nação marítima poderosa também então 
não há esquadra bastante no nosso país para brigannos com a 
Inglaterra, França e Rússia. É para proteger e desenvolver o 
nosso comércio? Bem; mas permita S. Ex:;t que o diga que na 
opinião de escritores muito distintos é um erro supor que as 
potências marítimas ou o estado militar marítimo de uma naçfw 
tendam a engrandecer o comércio, a prosperidade das mesmas 
nações.'' 

Justifica sua tese com citações de autores competentes e insi~te na 
idéia de desenvolver mais a marinha mercante que a marinha de guerra, 
de vez que a primeira é insuficiente para nossas necessidades. Cita os 
dados: 

"Embarcações de longo curso, f)9; de coabotagem, l .. '393; 
de tráfego de portos, 11.106; de pescaria, 5. 527. Total da nossa 
marinha mercante (e nem se deve chamar propriamente mer-
cante, porque barcos de pescaria não são marinha mercante) 
17. 8.'30 com o pessoal de 42. 000 homens. 

Vê o honrado ministro 'p1e, enquanto estivermos nesta po-
sição, enquanto não tivermos marinha mercante e, por conse-
guinte, marinheiros que a tripulem, não podemos de modo al~um 
chegar ao grau de potência marítima. J'.: até desnecessário riue 
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tenhamos uma esquadra em ponto grande, porque não temos 
pessoal pam ela presentemente." 

Atribui a carência de oficiais para a armada a várias causas: a faci-
lidade em conceder licença para comando de navios mercantes, a falta 
de estímulos para a carreira naval, a falta de um projeto de lei sGbre 
promoções. 

Lastima a criação de um externato para os jovens que se propõem 
à Escola de Marinha. Na sua opinião deveria ter sido criado um internato, 

"porque trata-se de educar meninos, crianças que estão em 
tenra idade ainda, que, mais do que em outro tempo, precisam 
de urna tutela e vigilância assíduas, que só podem receber em 
um internato. Depois, não se trata somente da instrução, mas 
também da educaçã:o moral; e S. Ex'1- sabe que a idade em que 
esses meninos têm de freqüentar as escolas preparat6rras é aque-
la que deve exigir mais cuidado para formar o seu espírito." 

Insiste na idéia de que em tal internato não deveria faltar o ensino 
do catecismo: 

"É de toda a vantagem que um colégio de preparatórios 
onde se tem de formar não só o espírito como o coração desses 
jovens que se destinam à vida do mar não se omita o ensino 
religioso; embora eles conhecessem o catecismo das escolas pri-
márias, era conveniente que se desenvolvesse esse ensino em 
grau superior." 

Termina fazendo crítica à organização das escolas de aprendizes cria-
das em várias províncias, voltando também a reclamar verbas para a 
construção do porto de Fortaleza. 

20 de julho de 1871, t. III, p. 166-172. 

~.&C. 

A Escola de :\farinha tinha corpo sede a fragata Constituição. O Ex-
ternato da Esc'Ola de Marinha foi ·criado por Decreto n<:> '4.679, de 17 de 
janeiro de 1871, e funcionava no 1<:> andar do edifício do Arsenal de 
Marinha. Seu único objetivo era preparar alunos à matrícula na Escola 
de Marinha. 
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71/9 TOMAS FOMPEU DE SOUSA BRASIL 

Observa que o novo horário das sessões não parece ser conveniente: 
restam no plenário apenas 10 senadores e "os nobres senadores amigos 
do governo [ ... ] são os primeiros a abandonar esses bancos". Sugere 
c1ue se volte ao horário das 10 horas da manhã até às 2 da tarde. 

Pede, assim mesmo, informações sobre se 

"os dignos sacerdotes ultimamente elei~os bispos para as Pro-
víncias de Pernambuco e São Paulo já aceitaram as suas no-
meações." 

Deseja também saber se o Governo garantiu uma ajuda de custos 
aos bi&pos que foram ao Concílio Ecumênico, sem cortar-lhes as côn-
gruas. 

20 de julho de 1871, t. III, p. 173. 

N.&C. 

O Pe. Pompeu volta sobre o assunto na sessão do dia segúinte, ao 
discutir projeto que acaba com a acumulação <las côngruas das sedes 
vacantes. Concorda com o projeto, na medida em que priva o bispo elcÍlto 
do dinheiro acumulado durante a vacância. Não lhe par.ece porém justo 
acabar, durante a vacância, com o rédito da mitra "que constitui o pa-
trimônio da diocese''. Julga exagerada a afirmação de que o cofre das 
sedes vacantes já acumulou uma riqueza de 60 contos de réis. 

D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho foi indicado pelo Governo 
bispo de São Paulo a 21 de maio de 1871 e confirmado pelo Papa Pio IX 
no Consistório Secreto de 29 de julho d<> 1872. 

D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira foi apresentado bL<>po de Olin-
da a 21 de maio de 1871 e preconizado em Roma a 22 de setembro do 
mesmo ano. 

O episcopado brasileiro (eram 12 bispos somente) foi representado 
no Concílio Vaticano 1, de 1870, pelo bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro 
Maria de Lacerda e pelo bispo do Pará, D. Antônio de .\facedo Costa, 
mais tarde arcebispo da Bahia ( 6~). 

(64) V. MANUEL DE ALVARENGA: o epí8Copad.o l:Jrasíleiro. São Paulo A. 
Campos, ed., 1915, p. 50. 
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71/10 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Faz minuciosas indagações ao ministro da Malinha sobre a lei fixan-
do as forças navais e autorizando o Governo a 

"dar gratificações aos voluntários, contratar nacionais e estran-
geiros mediante concessão de prêmios, e recrutar, na forma da 
lei". 

Indagava ·e5pecialmente se os estrangeiros a serem contratados são 
os coolies, porque eles 

"pertencem à classe ínfima dos chins, dos indo-chins, que moram 
até em juncos dentro dos rios; em vez de chamar essa gen~ 
que tão maus resultados deram entre nós, antes aplicasse estes 
prêmios e gratiHcações em alforriar escravos, engajando-os para 
a marinha, com o que conseguir-se-iam duas grandes vantagens; 
primeiramente adiantava o empenho em que o governo está na 
obra da libertação, e em se~undo lugar, chamava para o s'erviço, 
e dava destino a esses libertos que, na minha opinião, são su-
periores a essa nova classe que se vai aumentar no ipaís". 

Espanta-se com a alta mortaHclade na marinhagem embarcada: de 
9 .418 praças, 1. 731 morreram de enfermidade e 176 de desastres. 

"Se os nossos navi:os de guerra sã·o cemitérios, como parece 
que essa mortalidade denurcia, é impossível que haja quem se 
anime voluntariamente a pi;ocurar a vida marítima." 

22 de julho de 1871, t. III, p. 183-185. 

N. & C. 

A imigração de coolies foi uma solução para a falta de braços que 
vai aparecer de vez em quando. 

A razão dessa idéia, que hoje nos parece abstrusa, é explicada por 
José Fernando Carneiro com admirável lucidez: - "O trabalho escravo 
tornava-se antieconômico. Não sendo mais possível caçar negros na África, 
o preço deles fora subindo tanto, j~ pela escassez, já pelos impostos in-
terprovinciais, que não compensava mais. Era mais barato contratar imi· 
grantes. Assim, afinal, compreenderam os próprios fazendeiros, apesar 
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de não saberem como se desfazer dos escravos, nem sem eles, o que 
fazer. Daí os esforços desesperados para importarem êhinescs" (uG). 

Note-se que houve uma primeira tentativa no reinado de D. João 
VI. Um grupo de chineses iniciou uma produção de chá, perto do Jardim 
Botânico. Mas a tentativa malogrou e os chineses dispersaram-se na maior 
pobreza. 

Sobre o assunto assim se exprime Roberto Simonsen: "voltaram-se 
os governantes para a imigração amarela". Em 1878 o próprio presidente 
do Conselho e ministro da Agricultura, visconde de Sinimbu, fazia ver-
dadeira apologia da introdução de chineses e coolies. Já em 1870 o Go-
verno Imperial concedera favores a uma empresa de navegação, que se 
propunha introduzir chineses. Em 1879, na Câmara dos Deputados, Mar-
tim Francisco ( 39) argumentava que o chinês não seria um colono pro-
priamente dito, mas um elemento de transição, entre o braço escravo e o 
livre. Era preciso trazê-lo, senão a lavoura brasileira pereceria, fatal-
mente. 

"Houve vivíssima controvérsia a respeito. O Governo resolveu mandar 
ao Extremo Oriente Salvador de Mendonça para estudar in loco as con-
dições da imigração chinesa. Sofreu, o projeto de sua autr>ria, cerrada 
úposição de associações e de homens de alto prestígio, como a Sociedade 
Central de Imigração e a Sociedade Brasileira de Imigração, FrancL5co 
Belisário, visconde de Taunay, André Rebouças, Joaquim Nabuco, etc., 
que contrariaram os planos da Companhia de Comércio e Imigração Chi-
nesa. Em outubro de 1883 apareceu no Rio de Janeiro o Sr. Tong King 
Seng, rico chinês, diretor da China Merchant's Steam Navegation Co., 
pleiteando uma subvenção do Governo Imperial para uma linha de va-
pores entre a China e o Brasil. '.\egou-lhe o nosso Governo, ante a grita 
dos antiamarelos [ ... J A Inglaterra via com maus olhos o projeto c1ue o 
Anti Sl111;en1 Report denominava de escravidão disfarçada." Para nosso 
bem o plano malogrou (66 ). 

Curioso é que o mais reverenciado pensador liberal da época se 
manifesta em 1861 a favor dos coolies, desde que fosse feita por iniciativa 
particular ( B7 ). 

(65J V. Imigração e colonização no Brasil, Rio de Janeiro, Facuidade Nacional 
de Filosofia, UFRJ, 1950, p. 23. 

(66) Evolução industrial d.o Brasil e outros estudos, São Paulo, e. E. N. Bra-
siliana, 1973, p, 205. 

(67! TAVARES BASTOS: Os Males d-O 'f7T'esente e as eapera11Ça.3 do futuro, 
São Paulo, C. E. N., Brasiliana, 1976, p. 90. 



71/11 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O Gabinete de 7 de março criou grande hesitação no Partido Liberal, 
desfraldando o estandarte das reformas liberais: 

"Era um assalto aos arraiais liberais ou era uma conciliação 
que se nos propunha? 

[ ... J 
"Devíamos hostilizar o Gabinete, como nosso dever natural, 

ou apoiá-lo nas medidas liberais que ele se propunha realizar?" 

O Partido Liberal recorreu a um expediente razoável: 

"A prudência aconselhou-nos que o apoiássemos naquelas 
medidas que se conformassem com os nossos princípios, sem 
abdicar o direito de censura e de crítica a seus atos, e que, en-
tretanto, guardássemos expectação benévola às suas propostas." 

Entretanto, o Gabinete não apresentou nenhuma idéia aproveitável: 

"Nem uma palavra sobrú a emancipação da indústria, aca-
brunhada por essa célebre lei de 1860 que priva toda iniciativa 
individual; nem uma palavra para libertar o trabalho do pobre 
filho do povo, subjngado pela lei da Guarda Nacional e pela do 
recrutamento; nem uma pala,vra para libertar o voto na nação 
para que não haja Câmaras escravas." 

Contesta as razões apresentadas pelo ministro da Justiça para re-
pelir com ira as propostas de reforma apresentadas pelos liberais. 

O programa do Ministério foi irqnizado na Câmara dos Deputados, 
como "programa para inglês ver". A própria Câmara, onde o Governo tem 
maioria, está dominada pelos chamados dissidentes do Partido Conser-
vador. 

Entra na discussão do projeto, e acusa de contrária ao artigo 158 da 
Constituição a decisão do ministro de não criar novas Relações nas pro-
víncias. Censura outra vez o ministro da Justiça por não tomar medidas 
eficazes para separar radicalmente a justiça da polícia, e para suprimir a 
prisão preventiva. Descreve os abusos a que este se vem prestando em todo 
o Império. Lastima que nada se tenha feito para reabilitar o Tribunal do 
Júri e o estatuto do habeas-corpus, para regulamentar o tirocínio para a 
magistratura e a promoção dos magi~trados. Estes não podem ser "cria-
turas do ministro". 
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Chega assim à conclusão que o Gabinete não foi capaz <le reali:1.:ar 
nenhuma das reformas que sucessivas Falas do Trono tinham proposto 
como necessárias e urgentes. 

31 de julho de 1871, t. Ili, p. 214-222. 

N. & C. 

Em terceira discussão o projeto de lei sobre a reforma judiciária. O 
artigo 158 da Constituição dizia: "Para julgar as causas em segunda e 
última instância, haverá nas províncias do Império as Relações que forem 
necessárias para comodidade dos povos." 

Refere-se ao Decreto n<? 2. 711, de 19 de dezembro de 1860, contendo 
diversas disposições sobre a criação e organização dos bancos, compa-
nruas, sociedades anônimas e outras. 1!: referendado pelo ministro Ângelo 
Moniz da Silva Ferraz (depois barão de Uruguaiana ), que, mais tarclc, 
aderiu à Liga Progressista e tomou parte cm gabinetes liberais. 

O apogeu do Partido Conservador foi exatamente o Gabinete Hio 
Branco ( 1871-1875). O visconde era homem de vistas largas, professor 
de Economia Política. Procurou recolher entre as principais idéias reali-
záveis e obteve o voto de muitos liberais. Seu principal obstáculo foram 
os ultraconservadores. Sem essa manobra ele não teria conseguido a aprova-
ção da Lei do Ventre Livre de 28 de setemb:-o de 1871 obstada por muitos 
de seu partido, porque ela representava realmente um golpe mortal na 
escravidão. 

71/12 TOMAS PO~PEU DE SOUSA BRASIL 

Questiona o ministro da Marinha sobre a rec.11sa de emendas apresen-
tadas a propósito da discussão de forças navais. Entra em detalhes sobre 
o problema das promoções dos oficiais. '.\ão pode c.-oncordar com o nobre 
barão de Cotegipe que vê na proposta de emendas formas de desconfiança 
do Governo: 

"Se o princípio de confiança prevaleces~e, então não rfovía-
mos acautelar nada nas leis, as quai5 estabelectm garantias para 
a sociedade; essas garantias em último caso não são outrá cr>isa 
mais que desconfiança do CovE:rno; poré.111 se se deve confiar ple-
namente no Governo, então ac<ihemos com todas as leis, cr1m todas 
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as garantias, deixemo-nos governar paternalmente como eram 
as sociedades antigas, isto é, o governo absoluto; não andemos 
excogitando reformas e garantias que supõem desconfiança do 
poder que as executa." 

14 de agosto de 1871, t. IV, p. 123-125. 

N. & C. 

O barão de Cotegipe ocupara a Pasta da Marinha de 1868 a 1870. 
O ministro em função era no momento Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

71/13 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Lembra as grandes esperanças da nação e do próprio Partido Liberal, 
com a nomeação do Sr. visconde do Rio Branco, "para o sétimo céu do 
poder", como presidente do Conselho., Abre um parêntese para observar 
que, no entanto, o ilustre presidente do Conselho dividira o Partido Con-
servador "em duas facções", liderandq uma ala "chamada dos progressi-
vos", que repudiou algumas teses do partido, especialmente as relativas 
ao elemento servil. Entretanto às grandes esperanças seguiu-se amarga 
decepção: 

"Que famosa logração preparava o nobre visconde do Rio 
Branco a este país! Afora a questão servil, que o Senado e o 
país sabem por que motivo foi levada à outra Câmara apressada-
mente em maio, ao partir o vapor Douro, nenhuma outra mais 
apareceu! Eu já não me refiro tanto às medidas legislativas como 
as da administração, que em nada melhorou com o novo Gabi-
nete." 

O presidente do Conselho fizera severas queixas à situação do país, 
mas nenhuma outra reforma propusera para melhorá-la: 

"O nobre presidente do Conselho não faltou somente à pro-
messa que havia feito de reformas; faltou também ao preceito 
constitucional, que manda que todos os anos se discuta a receita 
e despesa pública; S. Ex\! em vez do orçamento, mandou-nos aqui 
uma resolução prorrogativa." 
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Discute longamente a arbitrarie<lacle clessa me<li<la e os inconvenien-
tes que ela cria, deixando ao Governo uma liberdade orçamentária que 
n Constituição não lhe confere. 

Refere-se em especial ao projeto do Governo sobre o elemento servil. 
Acusa o presidente do Conselho de ter imposto à Câmara dos Deputados 
um projeto que a sua maioria rejeitava e de ter deixado ao senado apenas 
três dias para discutir matéria de tal gravidade, insinuando que o conse-
lheiro Paulino de Sousa estava animando uma espécie de agitação contra 
o Governo. 

"Senhores, é natural que o Governo estranhe esse modo de 
manifestação do país ... 

O Sr. viscorule do Rio Branco (presidente do Conselho): -
Não estranhamos, antes apreciamos muito. 

O Sr. Pompeu: - ... porque em um país onde se diz que 
não há opinião pública, as manifestações dessa ordem devem ser 
coisa tão estranha como seriam em Constantinopla." 

Censura com particular rigor o fato do Governo não ter feito nada 
quanto à reforma eleitoral, sabendo que é desejo da nação a adoção das 
eleições diretas. 

Desculpou-se o presidente do Conselho dizendo que a execução das 
leis é mais importante que a sua reforma: 

"Sim, senhores, em grande~ parte é isto verdade; mas por <1ue 
razão o Governo não toma providências para que a execução 
seja legal?" 

Cita inúmeros casos de abusos tolerados pelo Governo na execução 
das leis. 

Interpela o ministro do Império sobre a criação de uma universidade 
no Rio de Janeiro, conservando-se as faculdades já existentes nas provín-
cias. Censura o ministro por gastar 200 contos na construção de um faus-
toso edifício para uma escola primária, quando "se podiam fazer 4 ou 
5 modestas escolas por 40 ou 50 contos." 

Indaga sobre a execução do recenseamento do Império que deveria 
ler começado a ]'? de janeiro. 

Insiste em indagações sobre vários assuntos do orçamento, como a 
questão do registro civil, a Escola Central <pie forma apenas engenheiros 
civis e continua sujeita ao .\1inistério da Guerra, o abastecimento dl' água 
i· cidade do Rio de Janeiro. 

2.5.'1 





O Sr. visconde do Hio Branco (presidente do Conselho): -
Agora diga V. Ex'1 o seu parecer. 

O Sr. Pompeu: - O meu parecer é que V. Ex'1 mande res-
taurar a ordem, proceder a capítulo; são 13 ou 14 religiosos res-
peitáveis; ao que me parece, são todos velhos: por que razão 
se há de deixar que estejam fora do seu regime e na miséria? 
O Governo quer herdar esses bens para o Estado?" 

Queixa-se da falta de provimento de inúmeras paróquias: 

"Como os ministros querem antes presidentes amovíveis, os 
bispos preferem vigários encomendados aos colados. 

O Sr. visconde do Rio Branco (presidente do Conselho) : -
Os bispos também procedem assim? Então está tudo perdido. 

O Sr. Pompeu: - Concordo que os bispos queiram antes ter 
párocos encomendados do que colados. 

O Sr. visconde do Rio Branco: - Por quê? 
O Sr. Pompeu: - Porque podem demitir quando lhes pa-

recer, mas contra os cúnones da Igreja que recomendam muito 
expressamente párocos colados." 

Aborda o problema das côngruas que deveriam ser aumentadas, para 
proibir que os párocos exijam dos fiéis emolumentos por serviços reli-
giosos: 

"Julgaria acertado que se marcasse uma côngrua suficiente 
aos párocos, e por este acréscimo de despesa se lançasse um im-
posto paroquial correspondente àquilo que o pároco recebe a 
título de benesses ou direitos de estola. Assim acabar-se-ia com 
esta mesquinharia de um pároco viver dependendo de suas 
ovelhas." 

30 de agosto de 1871, t. V, apêndice. 

N. & C. 

A questão do elemento servil prende-se à Lei do Ventre Livre, de 
cujo projeto, na Câmara dos Deputados, fora relator o Pe. Joaquim Pinto 
de Campos (ªª). 

(68l V. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados. índice 
de PessQas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 



O imperador partiu para a Europa a 24 de março de 1871 no Paquete 
Douro. A Regência coube à princesa Imperial D. Isabel. Foi ela quem 
assinou a Lei do Ventre Livre (28-IX-1871). 

A eleição direta era um dos pontos da campanha liberal. Só vai ser 
aprovada pelos liberais quando voltarem ao poder em 1878. O barão de 
Cotegipe era pessoalmente favorável à medida e propôs-se fazê-la no Par-
lamento. O imperador entendeu que caberia aos liberais proceder à refor-
ma eleitoral pela c1ual tanto se haviam batido. 

A idéia da Universidade do Rio de Janeiro era uma sugestão do 
imperador. Quem mais se opôs à Universidade no Brasil foi o positivismo, 
adotando uma posição dos positivistas franceses, contrários ao sistema 
francês, centralizado e estatizante. A chamada Université de France con-
trolava toda a educação rigorosamente padronizada. 

A idéia da chamada "centralização das academias", criando-se uma 
Universidade estava no ar, e provocou reação nas províncias. Entrando 
na imprensa, o estudante Rui Barbosa publicou em 1868, no jornal Inde· 
pendência, de São Paulo, um artigo em que dizia: "Não combatemos a 
criação de uma Universidade na Cc?rte. Organizada segundo as idéias 
liberais, esta instituição pode ser uma fonte de grandes benefícios para o 
país. Estabelecê-la, porém, abolindo as academias existentes, ou centrali-
zando-as, engrandecer a metrópole à custa das províncias, é esquecer e) 

futuro, comprometer o país a renegar os princípios liberais" (69 ). 

Os edifícios escolares construído~ no Rio de Janeiro em 1871 resul-
taram de uma decisão do imperador que recusou a quantia arrecadada 
para uma estátua em sua honra e determinou que fosse aplicada na cons-
trução de escolas. São a escola do L~rgo do Machado e da Rua da Har-
monia, ambas de construção superior, muito diversas das demais. Daí a 
inscrição na fachada: "Ao povo o Governo." O ensino primário, desde o 
Ato Adicional ( 1834) competia às províncias. Tratava-se porém de escolas 
na Corte, a cargo do Ministério do Império. 

O relatório do Ministério do I~pério de 1874 diz o seguinte: "Está 
quase concluído o edifício destinado às escolas públicas primárias [da 
freguesia da Glória], cuja pedra fundamental foi posta a 28 de dezembro 
de 1870 na Praça Duque de Caxias [Largo do Machado]. Tem as propor-
ções necessárias para o estabelecimento de duas escolas, uma para o sexo 
masculino e outra para o feminino e de uma biblioteca popular, bem assim 
para habitação dos professores. Contém ainda uma sala para celebração 

(69) V. Obras Completas, I, 1, Rio, MEC, 1951, p. 12. 
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de sessões ou conferencias literárias e um repartimento em que funcionará 
um posto vacínico." De fato esse salão foi sede das Confer~ncias dia Gl6ria, 
freqüentadas pelo imperador. Na Rua da Harmonia estava a concluir-se 
prédio análogo. 

A Guarda Nacional foi reformada pela Lei n9 2.395, de 10 de setembro 
de 1873. Diz o ministro da Justiça que essa lei "foi um benefício real pres-
tado à liberdade do ddadão e à instrução da Guarda Nacional que andava 
transfigurada." 

O Registro Civil foi criado pela lei n9 1.829, de 9 de setembro de 
1870. Seu regulamento, porém, só apareceu com o decreto n9 5.690, de 
25 de abril de 1874. Naturalmente a demora na expedição do regulamento 
deu lugar aos protestos do senador Pompeu. 

O aviso de 1855, dirigido aos prelados das ordens religiosas e proi-
bindo a admissão de noviços foi o golpe de morte nas ordens religiosas. 
Foi assinada pelo conselheiro Nabuco de Araújo, ministro da Justiça. Dai 
por diante os conventos começaram a ver seus ocupantes desaparecer sem 
ter substitutos. No fim do Segundo Reinado restavam pouquíssimos mon-
ges e frades. 

Posto que não cresse no renascimento das ordens religiosas e preten-
desse recolher seu patrimônio para a manutenção de seminários, o impe-
rador apóia francamente os institutos modernos da Igreja, a maioria dos 
c1uais se estabelecem no país 'no século XIX. especialmente lazarlstas, 
os salesianos e as filhas de caridade ( 70 ). 

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 

(1872-1875) 

A Décima Quinta Legislatura constou de uma sessão ordinária, de 
21 de dezembro de 1872 a 2 de maio de 1873; de uma segunda sessão, 
de 3 <le maio a 15 de setembro do mesmo ano; de uma terceira sessão, de 
4 de maio a 1 de setembro de 1874; de uma sessão extraordinária con-
vocada por decreto para 16 de març·o e que se estende até 3 de maio 
de 1875, e finalmente de uma quarta e última sessão ordinária, de 3 de 
maio a 10 de outubro de 1875, quando se encerra a legislatura. 

(70) Acerca da atitude do imperador em face do clero regular, v. os excelentes 
estudos do Professor RIOLANDO AZZI: "D. Pedro II e a reforma do clero no 
Brasil" e "D. Pedro II perante os institutos religiosos do Brasil", publicados na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra,qileiro, p. 314 e 316, 1977. 
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SESSÃO DE 1872 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Defendera, na sessão legislativa anterior, a necessidade de aumentar 
o número de Relações. Entretanto, a reforma judiciária vinha sendo exe-
cutada de tal maneira que levantava um clamor geral de protesto: 

"[ ... ] Receio, portanto, que a criação de novas Relações 
não dê ocasião a novo clamor, se a execução tiver por fim, não 
as conveniências do público serviço, mas do Governo." 

Votará assim contra o projeto: 

"[ ... ] se não for acompanhado de outras medidas, especi-
almente da incompatibilidade absoluta dos magistrados." 

Nota que, por todas as províncias, juízes de direito vêm sendo nomea-
dos para cargos administrativos, inclusive para as chefaturas de polícia: 

"[ ... ] Não votarei mai~ pela criação de tribunais, sem que 
os seus juízes sejam incompatíveis com qualquer outra Comissão, 
que não seja a de judicatura" [ ... ] 

'"Não quero a título de Relações que se mandem para as 
províncias colônias de candidatos eleitorais e viveiros de funcio-
nários de Governo." 

13 de maio de 1872, t. 1, p. 40-41. 

N. & C. 

Em discussão o projeto criando novas Relações ou tribunais de 2\l 
instância, em todo o Império. Apes;lr da impugnação do Pe. Pompeu, 
apoiado por Zacarias de Góis e Vasconcelos e por Silveira da Mota, o 
projeto foi aprovado e remetido à Comissão de Legislação ( AMis I, 41 ). 

Em 1822 havia no Brasil quatro Relações: 

1 - Rio de Janeiro  
2 - Bahia  
3 - Pernambuco  
4 - Maranhão  
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A lei de 6 de agosto de 1873, resultante do projeto discutido no Se-
nado em 1872, criou sete Relações: 

1 - Pará e Amazonas - sede em Belém 
2 - Maranhão e Piauí - sede em São Luís 
3 - Ceará e Rio Grnnde do Norte - sede em Fortaleza 
4 - Pernambuco, Paraíba e Alagoas - sede em Recife 
5 - Bahia e Sergipe - sede em Salvador 
6 - Rio de Janeiro, E. Santo e 

município neutro - sede no Rio de Janeiro 
7 - São Paulo e Paraná - sede em São Paulo 
8 - Rio Grande do Sul e Sta. Catarina - sede em Porto Alegre 
9 - Minas Gerais - sede em Ouro Preto 

10 - Mato Grosso - sede em Cuiabá  
11 - Goiás - sede em Goiás  
A Relação da Corte (Rio) tinha 17 desembargadores, a da Bahia e 

a de Pernambuco, 11; as do Pará, Maranhão, Ceará, São Paulo, Porto Ale-
gre e Minas Gerais, 7; as de Mato Grosso e Goiás, 5. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Todos os oradores, falando pró ou contra o projeto, concluem sempre 
concordando com a necessidade do adiamento da discussão. Não há pois 
acordo sobre os motivos em que se funda o projeto. Ele é inexeqüível~ 
pela inexistência de vasos de guerra suficientes para empregar os oficiais 
de marinha: 

"[ ... ] O Governo se veria obrigado a tolerar ou que esses 
oficiais tivessem outras comissões, ou ficassem em terra sem em-
prego algum; neste caso seria conveniente antes conceder licença 
àqueles que se quisessem empregar em serviço marítimo, porque 
ainda assim aproveitariam para sua proficiência." 

Continua pois a votar contra o projeto por inútil 

"[ ... ] e para que ele vá à Comissão, onde talvez fique eter-
namente, ou será mandado de modo que possa ser aceito." 

Aproveita da oportunidade para protestar contra o ex-ministro da 
Justiça, que atacara com veemência o chefe liberal, Zacarias de Góis e: 
Vasco11celos por ter afirmado que o Governo estava em crise e perdera 
fl rn~1ioria na Câmara. 
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A prova era o fato da suspensão das atividades da Câmara, que levara 
o conselheiro Zacarias a pedir ao Governo que dispensasse de trabalhos 
ativos o Senado, até que o Governo superasse a crise. 

16 de maio de 1872, t. l, p. 61-62. 

N. &C. 

Em discussão o projeto de promoção de oficiais da armada. Advertido 
pelo presidente do Senado, visconde de Abaeté, o Pe. Pompeu acata, não 
sem protestos, a advertência do presidente. Na sessão de 21 de maio votou-
se que o projeto fosse remetido à Comissão de Marinha e Guerra, segundo 
o requerimento de Ambrósio Leitão da Cunha, barão de Mamoré, primeiro 
senador pela Província do Amazonas, que impugnara com razões decisi-
vas o projeto em discussão. 

Na 14'1- legislatura do Império que começara em 1869, a Câmara seria 
dissolvida logo no füício da 4'1- sessão, a 23 de maio de 1872. A 15'1- legisla-
tura seria convocada para 21 de dezembro do mesmo ano, em 1'1- sessão 
que duraria até 3 de maio de 1873, 1quando haverá de começar a 2<}. sessão 
até 15 de setembro, seguida de uma 3"' sessão de 4 de maio a 11 de setem-
bro de 1874. A 16 de março de 18715 será convocada uma sessão extraordi-
nária, até 3 de maio, quando começ:ará a 4'1- e última sessão da legislatura, 
encerrada a 10 de outubro. 

O Pe. Pompeu intervirá s6 em janeiro de 1873, fazendo alusão a 
uma doença que o afastara dos trabalhos do Senado no início da 15<}. le-
gislatura, aberta em dezembro de 1872. · 

Verifica-se pelos almanaques do tempo que várias companhias de 
navegação mantinham oficiais da Nj:arinha de Guerra no comando de seus 
navios. 

SESSÃO DE 1873 

73/1 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Estranha a atitude do presidente do Conselho que se apresentou no 
Senado, 

"[ ... ] de férula em punho, tão iroso, tão provocador, des-
prezando os votos e proposições daqueles que não fazem opinião 
em seu conceito, de sorte r1ue torna difícil ou penível a posição 

'260  



do representante, que tendo de cumprir o seu dever, não vem to-
davia elogiar o Governo." 

Esperava que depois das afirmações da Fala do Trono, o país teria 
eleições escoimadas dos vícios denunciados no discurso da Coroa: 

"Lamentei, portanto, r1ue cenas de fraude, de violencia e de sangue 
se repetissem em maior escala; e ainda mais que tais atos, que 
deviam merecer o estigma da reprovação de todos os homens de 
bem, achassem no nobre presidente do Conselho aprovação e até 
apologia quando S. Exll nos veio dizer que a eleição última foi a 
que mais exprimiu livremente a vontade nacional." 

Refere-se a fatos lamentáveis ocorridos na Corte, sob os olhos do pre-
sidente do Conselho, c1ue o levou a "desesperar da moralidade pública". 

Entrando na discussão da matéria, denuncia a resolução em debate: 

"[ ... ] como mais um indício da degradação do nosso sistema 
representativo e um atentado contra as instituições con.5titucío-
nais. Com efeito, Sr. presidente, se existe sistema constitucional 
no mundo é ele devido à circunstância do povo fazer com que o 
imposto não seja decretado senão pelos seus representantes." 

O presidente do Conselho justificou "esta emergência ou esta ditadura 
que levou o Governo a cobrar impostos sem lei", com três razões: imprev'· 
dência e força maior, precedentes e o artigo 171 da Constituição. 

Examina a improcedência desses argumentos: 

"Imprevidência! ~ão se pode admitir que homens tão ilus-
trados, cujas vistas vão além das do lince, supusessem que, con-
\·ocada a Assembléia Geral para o l'.' ele dezembro, até esse dia 
estaria a Câmara dos Deputados constituída e antes de janeiro 
decretada uma lei tão importante como esta, cm que tem de 
examinar-se todos os serviços da admfnistração pública. Este 
argumento não merece refutação séria." 

Falar em "força maior" é abusar do termo: 

"[ ... ] força maior stria um desses casos estranhos, imprevistos 
pelo conselho humano, uma peste, inundação, invasão de inimigo 
interno ou externo, porém chamar-se força maior circunstância de 
que o Gabinete constituiu-se voluntariamente autor, dissolvendo a 
Câmara temporária, é inteiramente abusar dessa expressão." 
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O apelo à existência de precedentes não resiste à análise dos fatos. 
A verdade é que o presidente do Conselho entrara em choque com a 
Câmara unânime de 1869, 

"[ ... ] criatura do nobre presidente do Conselho, essa Câmara 
introuvabl.e, crismada de grande conselho da razão nacional''. 

Descreve então os fatos ocorridos no ano anterior: 
"Em maio do ano passado, o nobre presidente do Conselho 

apresentou-se perante a Câmara e sua maioria desccmheceu-o; 
S. Ex~ em vez de aceitar pura e simplesmente o veredictttm 
começou a chicanar [ ... ] perdoe a expressão, retiro-a se não 
acha própria. 

O Sr. visco1Ule do Rio Branco (prcsiclcute do Conselho): --
Não é eclesiástica, não é apostólica. 

O Sr. Pompeu: - Pois bem, o nobre presidente do Conselho 
em vez de aceitar a sentença que lhe impôs a maioria da Câma-
ra, começou a ladear, a alegar que ·a maioria da Câmara não 
tinha razão de negar-lhe yonfiança, esquecendo S. Ex<1 um prin-
cípio que outrora havia ensinaclo, isto é, que confiança não se 
discute, vota-se; e ao mesmo temrpo alegando que gozava da 
confiança da Coroa e que tinha em seu apoio as sumidades do 
Senado. A Câmara, todavia, não esteve por esta alegação. 

Ora, se S. Ex~ estava resolvido a castigar esses filhos pró-
digos, a fazer de Saturno, devia previamente apresentar-se, à 
Câmara, declarar francamente a sua intenção de aconselhar à 
Coroa a dissolução e pedir a lei dos meios, sem a qual não podia 
governar constitucionalmente. 

Se essa maioria, de 9ue aliás faço mui bom conceito apesar 
do que ultimamente se tem dito dela neste recinto, fosse tão 
severa que negasse a S. Ex"' a lei dos meios, então ainda restava 
considerar se devia ou não aconselhar a dissolução da Câmara 
ou retirar-se; eu entendo, Sr. presidente, que o nobre Sr. pre-
sidente do Conselho não podia, neste caso, aconselhar a disso-
lução da Câmara (apoiados); porque ia ofender a Constituição. 

Sr. presidente, a prerrogativa da Coroa de dissolver a Câ-
mara não é ilimitada, foi concedida para resguardar as insti-
tuições quando corressem perigo; mas por isso mesmo não deve 
servir de pretexto ou de meio para anulá-las. Tem ela limita-
ções na letra e no espírito da própria Constituição." 
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Defende essa tese apoiando-se inclusive na autoridade da obra do 
visconde de Itaboraí, e demonstrando com fatos que nenhum precedente 
justifica o procedimento do presidente do Consellio. 

Com o encerramento da sessão, pede a palavra para terminar seu 
raciocínio na sessão seguinte. 

7 de janeiro de 1873, t. 1, p. 67-70. 
N.&C. 

A Fala do Trono fora feita pelo imperador D. Pedro II, a 21 de 
dezembro de 1872, depois de dissolvida a Câmara em maio do mesmo 
ano. A íntegra do texto dizia: 

"Nossa própria experiência e a de outros povos ensinam que os la-
mentáveis abusos que muitas vezes tem perturbado e viciado o processo 
eleitoral nascem principalmente do estado e dos costumes políticos, que 
só o tempo pode melliorar. Sendo, porém, essencial aos governos repre-
sentativos que as eleições exprimam fielmente a opinião e a força do 
voto popular, releva que procuremos cercá-las de novas e mais provi-
dentes garantias." 

A passagem do discurso do Pe. Pompeu censurando o presidente 
do CQIJ.1:selho pela dissolução da Câmara é um texto antológico do cons-
titucionalismo brasileiro. Estava em discussão uma resolução da Câmara 
dos Deputados estendendo para 1873 as disposições aprovadas para o 
orçamento de 1872. 

O visconde de Itaboraí era professor da Academia Militar d.e mate-
mática e escreveu um modelar relatório muito utilizado na época ( 71 ). 

TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Retoma a palavra para voltar sobre o assunto, porque a resolução 
implica em muitos milliões. Se a questão se arrasta sem solução a culpa 
é do presidente do Conselho, que, interessado na aprovação da resolução, 

"[ ... ] ontem tomou grande parte da sessão com uma questão 
matemática, para demonstrar que um, menos um, não é igual 
a zero; isto é, que pagar uma dívida de dez, tomando empres-
tados outros dez, é a mesma coisa que amortizar." 

(71) V. Proposta e relatório apresentado à Assembléia Geral na 2"' sessão da 
14"' Legislatura, Rio de Janeiro, 1870, 74 p. ln-fólio, seguido de vários mapas e 
documentos. (Blacke atribui-lhe erroneamente a autoria do ensaio sobre o Direito 
Administrativo que é do seu concunhado, o visconde do Uruguai) . 
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O art. 171 da Constituição nüo justifica a aprovação da resolução. 
A análise do texto constitucional mostra que o próprio sistema repre-
sentativo exige 

"[ ... J todos os anos a despesa pública será fixada pela Assem-
bléia Geral. Desde que, portanto, incumbe e obriga a Assembléia 
Geral decretar anualmente a despesa pública, está igualmente 
incumbindo o dever de prescrever os meios, isto é, de consignar 
os impostos para fazer face à despesa do serviço público." [ ... ] 
"[ ... J o imposto de dinheiro e o de sangue, que tem de ser 
cobrado a:o povo, deve ser decretado pelos representantes do 
povo, que exprimem seu consentimento." 

Louva-se na autoridade de grandes constitucionalistas e conclui seu 
raciocínio: 

"Não tendo, Sr. presidente, o Governo razão que justifique 
o seu procedimento com relação ao estado em que se colocou 
de cobrar impostos sem lei que o autorize, a sua posição é espe-
cialmente a de uma ditadura. Todavia, censurando como me 
cumpre este ato do Governo, como homem prudente escolho 
dos dois males o menor: prefiro que o Governo entre nas vias 
legais do que esteja fora da Constituição e por isso não nego 
o meu voto à resolução." 

Depois de historiar longamente a coalizão dos partidos históricos 
ocorrida no Ceará, censurada pelo presidente do Conselho, encerra seu 
discurso interpelando o mesmo presidente sobre o convênio diplomático 
de novembro passado: o presidente do Conselho 

"convidou-nos para irmos em procissão ao capitólio dar graças 
aos deuses pelo feliz resultado do convênio que pôs termo ao 
incidente do Rio do Prata. Sr. presidente, de bom grado acom-
panharia a romaria do nobre presidente do Conselho, se estivesse 
convencido de que esse feliz resultado que nos vai garantir a 
continuação de uma paz tão preciosa não foi comprado por sacri-
fícios incompatíveis com a honra e a dignidade do país. Certo, 
Sr. presidente, a palinódia que cantou o Governo dando satis-
fação às justas reclamaç·ões apresentadas pelo governo argentino 
restabelecendo a fé dos tratados, foi um imenso benefício para 
o país, porque evitou grandes sacrifícios de sangue e dinheiro, 
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rprn j{1 corncç·avam a fazer-se; porquanto o recrutamento j{1 

pesava sobre a população e o Governo já havia feito encomenda 
de armamentos ·caros na Europa, inclusive um encouraçado de 
5:000:000$000 ... 

O Sr. Zacaru1s: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - ... de que apenas temos notícia por uma 

correspondência do Jornal. do Cornmercio. 
Vê, portanto, o Senado que o feliz resultado obtido pelo 

convênio do Sr. marquês de S. Vicente livrou o país de grandes 
sacrifícios; mas, se o sangue brasileiro não correu desta vez, é 
todavia certo que a honra e a dignidade do Governo correram por 
todos os poros; porque, senhores, depois de se ter mandado o 
nobre Sr. barão de Cotegipe a Assunção fazer aqueles tratados, 
depois do Sr. visconde do Rio Branco •OS haver açodadamentc 
ratificado, depois da quase insultuosa nota Tejedor, depois da 
famosa nota e memorando de 22 de julho, depois que se man-
dou fazer na imprensa uma situação fictícia da opinião pública, 
de que se deu aqui larga conta ainda ontem; depois de toda 
esta bulha, vir o Governo confessar que a República Argentina 
tinha plena razão e nós carecíamos dela, e anular-se os tratados 
feitos no Paraguai, é em verdade uma empresa que pode ser 
muito sábia e pmdente, mas que escapa à apreciação da mais 
vulgar idéia do que se chama dignidade humana." 

8 de janeiro de 1873, t. 1, p. 72-76. 
N.&C. 

O art. 171 da Constituição dizia: "Todas as contribuições diretas, 
à exceção daquelas que estiverem aplicadas aos juros da amortização 
da dívida pública, serão anualmente estabelecidas pela Assembléia Geral, 
mas continuarão até que se publique a sua prorrogação ou sejam subs-
tituídas por outras." 

Cotegipe, enviado plenipotenciário no Paraguai, como se disse acima, 
viu que havia sérias divergências no modo de encarar o problema da 
paz entre os aliados Brasil e Argentina. Resolveu então entrar em entendi-
mento direto com o Paraguai e assinou a paz em separado. O fato causou 
grande irritação em Buenos Aires. O governo argentino manifesta ao 
Brasil seu desagmdo. A imprensa e o povo fazem ameaças ao Brasil. O 
jornal A República prega uma Santa Aliança republicana contra o Im-
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peno. Avanç·anclo ainda mais. ;l Argentina nomeia 11111 governador para 
o Chaco Paraguaio por ela pretendido, com séria indignação do Paraguai. 
O clima é de tensão. O ministro do Exterior da Argenti'na, Carlos Teje-
dor, apresenta uma nota dura ao nosso Governo e exige que o Brasil 
retire suas forças da ilha de Atajo. O Brasil responde que entregará 
a ilha it nação que a obtiv'er no tratado de limites entre Paraguai e Argen-
tina. O ministro dos Estrangeiros do Brasil, Manuel Francisco Correia, 
completa sua resposta com uma solene declaração: "O Governo Imperial 
nunca teve a menor idéia de ganhar terreno algum do inimigo, nem 
mesmo de levar suas pretensões de limites além do que em plena paz 
propusera ao Paraguai." 

A primeira nota de Tejedor é de 15 de fevereiro de 1872, respondida 
a 22 de março pelo Governo Imperial. 

"O Brasil", diz o conselheiro Correia "procura oferecer ao vencido 
honrosas e benévolas condições de paz, fiel a todos os precedentes de 
suas relações com o Paraguai. A Argentina quer, como o Brasil, ver 
i·espeitada a independência do Paraguai. Não d~ve, pois, considerar um 
perigo o fato de poder o Império prestar algum apoio à ordem interna 
do mesmo Estado." 

De volta do Paraguai, Cotcgipe teve duas longas rnnferências com 
Tejedor e tudo parecia caminha1· para uma conciliação. Mas a ratificação 
dos tratados de paz pelo Governo Ilflperial fez recrudescer a má vontade 
em relação ao Brasil. 

A 27 de abril de 1872, Tejedor envia a mais violenta nota do debate, 
chamada "nota Ituzaingó". É uma extensa nota repasada de profundos 
ressentimentos em que toda a atuaç~o do Brasil é vista com maus olhos. 
"É um documento agressivo", diz o general Tasso Fragoso, "de quem 
parece disposto a enfrentar todas as conseqüências do conflito". Note-se 
que essa nota fora submetida ao presidente Sarmiento e aprovada pelo 
Congresso argentino. Ao mesmo tempo a Argentina começa a se armar 
para um eventual conflito. 

Houve quem opinasse pela devplução da nota argentina. A modera-
ção do conselheiro Correia evitou esse gesto que implicaria num rompi-
mento. Em 20 de junho o Brasil respondeu à nota violenta de Tejedor 
com a máxima prudência. Ao mesmo tempo manifestava-se Cotegipe 
defendendo-se de criminosa complacência com o vencido: "Não duvido 
que o espetáculo da miséria de um povo heróico, com quem a Providência 
foi pródiga de dons materiais e a educação mesquinha fosse parte para 
que eu abafasse o rancor da luta e lhe dedicasse profunda simpatia". 
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A missão especial de .\htrc, 11<1rw·;irl1, ;1 1 ~k ,:.r,;,~, ::'· " 1. ~ • ._.,, 

gado a 6 de julho, fez serenar os ánírn<>'i. Em 27 ~fo fj~~~"ffl~~-~~ "!~" 1J::;ç:i 
Mitre e São Vicente (plenipotenciário) ao;1oh1arnm mn ;:u;m-&~, 1l1tiW1~~.~wv!~1" 

::t Aliança, aprovando os tratados ck Cuff:~íp1; emn o Yill~~~Wtt~_. ;~4t;'í4W1r

dando as negociações da Argentina r: do !Jrngwti c~;m $v .fYM1~~1.~;,1'\1ii, «l'>IW 
apoio moral do Brasil que, no casr1 do l';uagn;tí 1~;ii.1Y .%:' ~Yl'·t<'~;i11r .~1 1\qW 

acordo amigável, combinando-st i:nfü() "o.,, mdo.~ mail'! J!Yi'IYJ!illr~~ 1t1W1t;l1 .i~;<L

rantir a paz.n 

Determinava-se ainda a rc:tíra<la rfo~ tropai1 lk~ lli!:~~f"'~~l(Jl f(1t(1's; 1~~~\\~\' 

após os tratados. 
Tratava-se ainda da cobrança rfo dh i&t dt: gm:irm.. O U~1r;<1~1iil ,li~'1;1,,1,w11 

logo este acordo. O Uruguai tarnhún. 
Desanmiado o horizontf: t ap1:..,ar da",i (:-rittiii:·;<11.~ ~· 'D(1:jk1:11llw :l' \\~iil1tit \ 1 

, 

a Argentina iniciou por 511a n·;r. rw;;_iid;;;1(~m."i ~Biii1~~\~ <!'~11n~1 1111 Jt''.lGl;!'.\.l,rnli'. 

\füre, o negociador. :\falograram-M~ erifrernl:1m1(."llt1tt~~ ,t]lfün1:tf(<1Ni,. .\\ "!P~1.·s1l;fo1 dh 
Chaco foi remetida a um arbítram'-"r'llo • 

.Mas Tejedor, enviado t'Orrw pk>Tiih!)\(~ltt:'Jl\l{:'ii.â1rii~.11 a1101 11füiti> clk .~:mefri1, Jtlw;1 
:regular definitivamente a 'tue-rtáo, e·r~t~:m1ill!'lm-;,'if:' ~IWJQJ ,~, 1~llm~~~1W1•nc.'.i:i11fo• 

paraguaio e assinou um tratado, ~;m <1:1()111ulh;.~~:iit~n~ ~ lm~'iikfrc1i.; alhr·· 
mente 1esr•o ao Paraguaí, e r€!'lírrn1~-~l<f:' :llf:'mlil ~~i~rº~<te ~ iinp1~1·adlw: 
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Desde que a moeda depreciou-se, os gêneros, principalmente 
alimentícios, subiram de preço, os vencimentos dos diversos fun-
cionários são mesquinhos, insuficientes para sua sustentação. Não 
vejo razão para que, tratando-se de elevar os vencimentos dos 
lentes ca'tecLráticoo das faculdades de direito e med'icina, se 
omitisse a classe dos professores dos colégios de preparatórios 
anexos a essas faculdades que se acha.m nas mesmas condições 
ou piores do que os lentes das faculdades." 

Comenta a seguir a opinião contrária de Figueira de Melo: 

"Disse-se há pouco que os lentes das faculdades por sua 
alta categoria, pelo ensino superior a que se dedicam, deviam 
ter mais elevados vencimentos. Eu não contesto em tese esta 
proposição, isto é, entendo que o lente de uma ciência como a 
medicina, como o direito, supõe-se ter muita capacidade, muito 
estudo; mas nem por isso o lente de preparatórios, de filosofia, 
de retórica ou de línguas deve ter menos conhecimentos, estudo 
assíduo e aplicação na matéfia de seu ensino, que lhe rouba todo 
o tempo e atividade, se quer desempenhar bem o seu magistério." 

Nota enfim que, enquanto os professores de medicina e de direito 
têm clientes que demandam sua corppetência profissional, os professores 
vivem exclusivamente dos ordenado~ das aulas. 

27 de janeiro de 1873, t. 1, p. 166-167. 

N.&C. 

Pelas observações do Pe. Pompeu, que ele funda em dados estatísti-
cos, pode-se verificar como é antigo o desprestígio do magistério no 
Brasil. O projeto foi remetido à Coplissão de Instrução Pública. O des-
gaste do poder aquisitivo da nossa moeda parece mostrar que a inflação 
é tun mal crônico da economia brasileira. 

A lei de criação dos cursos jurídicos, de 11 de agosto de 1827, 
determinava que os lentes teriam o ordenado e as honras dos desembar-
gadores, podendo-se jubilar com vinte anos de serviço, conservando o 
ordenado por inteiro. O ordenado era de 800$000 rs. por ano. :E: esta 
paridade que os professores vão pleitear durante todo o Império. 
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73/4 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

"Antigamente, Sr. presidente, quando se respeitava mais o 
regime parlamentar, o Governo era pressuroso em apresentar-se 
perante o Parlamento para dar explicações das mudanças ou 
alterações que se davam no Ministério. Hoje, o nobre presidente 
do Conselho não se importa mais com isto; não há senão uma 
entidade a quem o Governo deva dar contas de seus atos; essa 
entidade, certamente, não é o Parlamento." 

Dirige, assim, duas perguntas ao presidente do Conselho: 

"A primeira é: qual o motivo por que retiraram-se dois 
ilustres membros do Gabinete, se foi por desmerecerem da con-
fiança única que sustenta o Ministério, ou por alguma outra 
razão; a segunda: se a mudança operada no pessoal do Gabinete 
trouxe também mudança em sua política." 

Tem a impressão que o Partido Conservador não tem mais idéias 
para um programa nacional. Vai procurá-las nas teses do Partido Liberal, 
mas não encontra colaboradores para sua execução. 

30 de janeiro de 1873, t. I, p. 181. 

N.&C. 

A intervenção vem a propósito da terceira mudança operada no 
Gabinete de 3 de março, sem que nenhuma explicação fosse dada ao 
Parlamento. O presidente do Conselho era ainda o visconde do Rio Branco. 
O Gabinete de 7 de março, 25<.> do Segundo Reinado já substituíra o 
ministro da Justiça, Sayão Lobato, visconde de Niterói, por Manuel Antô-
nio Duarte de Azevedo. Na Pasta da Guerra, Domingos José Nogueira 
Jaguaribe fora substituído por João de Oliveira Junqueira. Na Pasta da 
Marinha, Manuel Antônio Duarte de Azevedo fora substituído por Augus-
to Olímpio Gomes de Castro e na Pasta dos Estrangeiros, acabava de 
ser substituído, a 28 de janeiro, Manuel Francisco Correia pelo 3<.> vis-
conde de Caravelas, Carlos Carneiro de Campos. 

Em 28 de janeiro de 1873 haviam deixado o Ministério dois titulares, 
os conselheiros Manuel Francisco Correia e Fran<:isco <lo Rego Barros 



Barreto, substituídos nas Pastas dos Estrangeiros e da Agricultura pelo 
visconde de Caravefas e José Fernandes da Costa Pereira Júnior, res-
pectivamente. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

A propósito da aprovação do Voto de Graças, permite-se tecer consi-
derações sobre a situaç·ão política do país. 

"[ ... ] se, como nos disse a Coroa, a base fundamental do 
Governo representativo depende da verdade das eleições, é for-
çoso confessar que esta forma de governo se acha essencialmente 
alterada, porquanto a verdade da eleição não existe mais entre 
nós." [ ... ] 
"Se os partidos regulares, tomando a sério as promessas do Go-
verno, porque já não confiam na lei, se apresentam diante das 
urnas, lá encontram as baioirntas da polícia, as navalhas dos ca-
pangas por ela protegidos e se todavia conseguem fazer passar 
os seus candidatos através desta abóboda de aço (permita-me 
a expressão o nobre presidente do Conselho) encontram ao limiar 
da porta do Parlamento o fijtro do Governo, através do qual não 
podem passar." 

O Governo zomba do senso nacjonal falando 

"em garantir as minorias cpnsideráveis por meio de um enge-
nhoso retoque na lei eleitoral, quando, senhores, se não dá quartel 
às maiorias consideráveis". 

E observa: 

"Parece, Sr. presidente, que a Divina Providência, irritada 
pela insinceridade com que .se fala no país, nos quis castigar com 
esta epidemia terrível que vai dizimando a nossa população. E 
não obstante este fato infelizmente patente nesta grande capital, 
não obstante outras cpiderpias que reinam e têm reinado nas 
províncias, se teima em dizer que é satisfatório o nosso estado 
sanitário! São desse quilate as verdades oficiais." 
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Se a farsa ou a mentira eleitoral continua, é de recPar-sc q1w ~'' i•1ffa. 
mero as iras do povo "por mais fleumático que seja". 

Que importam os aumentos da produção de qne falam a~ tahda~ do 
tesouro, 

"se a fonte da produção tende a enfraquecer, e está ameaçada de 
esterilizar-se, porque até hoje se tem descurado <le sub.~títuír <JS 
braços servis pelos livres; se o que é mais penível e vergonho~o. 
a vida do agricultor, do fazendeiro, do proprietário, enfim, do 
cidadão, carece de garantias assim como a sua propriedade, como 
infelizmente nos denunciam os atentados que diariamente refe-
rem os jornais?" [ ... ] 

"Que importa finalmente lJLIC as rendas cresçam ~l! este >.11r,r 

do povo é mal aplicado, mal trabalhado, até sem autorizmçii,1 d,, 
poder competente?" 

Exprime suas amargas decepções contra um Governo que faz pro-
messas e se propõe reformar os cosh1mes do povo 

[ ... ] sem atender, a que, para que esse grande reformador 
possa operar a reforma de costumes, principalmente em matéria 
da públka administração, é de mister que os altos poderes do 
Estado comecem a dar o exemplo, porque antes que alguém dís-
sesse que a corrupção desce do alto, já era velha a máxima do 
poeta: Regil> ad exemplum totus com7Jonitur orbis." [ ... J 

"Se ao menos houvesse cm nosso país hastank ilu<>trnção. 
hábitos de civismo e de resistência às arbitrariedades, aí;1dJc 11(:ff1.~ 

Mas a apatia do povo tira-lhe as forças necessárias para resistir às 
mais _violentas arbitrariedades elo poder, sobre as quais cita exemplo~ alar-
mantes. 

Critica as medidas propostas pelo Governo como "remédios empíri-
cos", meros paliativos, que não atingem as causas dos males que afligem 
a nação. 

Interpela o ministro do Império sobre a razão <la dissolução •lr. Cà-
mara, no ano anterior. Analisa os diversos motivos e pretextos invocados 
e conclui: 

"Nunca uma medida tão grave foi aplicada ao m::fr; fútil 
motivo!" 
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Quando o ministro do Império se apresentou à Câmara, não se portou 
como cavalheiro leal, enfrentando o voto de confiança, mas já levava na 
algibeira o decreto de dissolução decidido no Conselho de Estado. E o 
Governo, como parecia lógico, não passou para o Partido Liberal. 

A Coroa abusou de seu direito de dissolver a Câmara, ferindo .l 

Constituição. 
A solução dos nossos males seria a adoção das eleições diretas, que 

poderiam ser introduzidas sem reforma constitucional, mas apena~ por ki 
ordinária: 

"Se a reforma eleitoral direta não produzir o efeito que 
todos desejamos, de restaurar a verdade do sistema parlamentar, 
então desenganemo-nos, não somos capazes desse sistema." 

Sempre respeitando o imperador "a pessoa irresponsúvel", não renun-
cia a denunciar os vícios do regime: 

"Ora, no estado atual das coisas, a Coroa nomeia e demite 
livremente seus ministros; esta é uma prerrogativa constitucio-
nal; mas os ministros faze~n como e quando querem o Parla-
mento, que como feitura ou criatura sua fica às suas ordens; lo-
go, em último caso, a Coroa, que nomeia o fazedor ou criador 
do Parlamento, é o único poder soberano do país. 

Mas isto, Sr. presidente, repito, é degeneraçüo do nosso· sis-
tema, fazendo justi~a aos npbres e elevadíssimos sentimentos da 
pessoa irresponsável, acredito que ela é quem realmente deseja 
sair desse estado de coisas ... 

O SI'. Sinimb11 - Apoistdo. 
O Sr. Pompeu - ... deseja restaurar o sistema representa-

tivo em sua verdadeira expressão." 

Termina chamando a atenção do Senado para a expansão do Partido 
Republicano e defende o direito constitucional da formação desse partido. 

21 de fevereiro de 1873, t. II, p. 177-188. 
N & e. 

"Abóbada ele aço" é expressão maçônica, evidentemente empregada 
ironicamente em face da posição do presidente do Conselho que era chefe 
do Grande Oriente. 

Em 1~73 houve nova epidemia de febre amarela. 
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A Câmara foi dissolvida em 22 de maio de 1872 e convocou eleições 
para outra a instalar-se a 1 Q de dezembro do mesmo ano. A 15\t legisla-
tura instalou-se, ap6s as sessões preparatórias, a 21 de dezembro de 1872 
e funcionou, em P sessão, até 2 de maio; a 3 iniciou-se a 2\1 sessão. A 
Constituição atribuía a faculdade de dissolver a Câmara dos Deputados 
"nos casos em que o exigir a salvação do Estado" ( art. 101, n9 V). Com 
o correr dos tempos a dissolução foi aplicada, nos casos de conflitos entre 
esta e o Gabinete, sob o pretexto de realizar a chamada "sondagem da 
opinião popular", adaptando o regime brasileiro aos princípios do parla-
mentarismo europeu. Na verdade, a Carta de 25 de março de 1824 era 
autoritária. Foi a cultura dos políticos brasileiros que, pouco a pouco, re-
vestiu-a das feições do parlamentarismo inglês. 

A dissolução para o sistema inglCs não era uma violência, mas uma 
forma normal de resolver o impasse entre o Gabinete e a Câmara. (O Se-
nado era vitalício. ) O ponto fraco era o péssimo sistema eleitoral que 
dava sempre a vitória ao Governo até a lei Saraiva (9 de janeiro de 1881), 
com a eleição direta. 

7.'3/6 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Antes de entrar na matéria em discussão, não pode perder a oportu-
nidade de protestar contra a omissão do Governo que, desde 1871, nas 
Falas do Trono, e nos pronunciamentos dos ministros, insiste na necessi-
dade de três reformas urgentes, pelas quais até agora não fez coisa al-
guma: a reforma eleitoral, a reforma cla Guarda Nacional e a reforma da 
lei do recrutamento. 

"E mister reformar a lei das eleições para sairmos deste car-
naval eleitoral, desse sistema que produz Câmaras desautoradas, 
na frase do Sr. barão de Cotegipe. E mi~ter reformar a lei da 
Guarda Nacional para livrar o povo dessa opressão: desde que 
se emancipou o elemento servil, é necessário emancipar também 
o elemento indígena, é necessário acabar com essa opressão que 
pesa sobre os cidadãos em toda a parte do Brasil, e que os faz 
escravos de agentes de polícia e de comandantes improvisados 
pelo Governo. E mister rnformar a lei do recrutamento para que 
essa contribuição de sangue, a que todo o cidadão é obrigado a 
prestar ao país, seja lançada com igualdade. Portanto, não ces-
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sarei de exigir quanto antes a apresentação dessas medidas e de 
protestar contra sua omissão." 

Entrando na discussão do orçamento da Marinha, observa, baseado 
nos relatórios do Ministério, que não se respeita no Brasil o sistema re-
presentativo. 

Exemplifica sua tese com a decretação de impostos sem autorização 
do Legislativo. 

"[ ... ] Os ministros excederam em quase outro ta'nto ou mais 
da metade das quantias votadas na lei do orçamento sob pro-
posta aliás do próprio Governo. De que serve, portanto, marcar-
se ou determinar-se essa despesa se o Governo pode alterá-la 
como lhe parecer? Não será isso uma burla, ou pelo menos uma 
inutilidade?" 

Da mesma forma, critica a transferência de verbas de uns serviços 
para outros. Mostra que essas transferências são uma deslealdade com o 
Parlamento. , 

Apresentando as cifras do relatório do Ministério da Marinha, desco-
bre a abertura de "créditos extraor~nários ou suplementários" para servi-
ços que não foram cogitados pelo Parlamento. Conclui-se pois que os 
nobre ministros 

"não se contentam com os meios votados pelo Parlamento para 
os serviços fixados, pois que têm excedido em quase metade a 
despesa orçada, e daqui conclui-se que, se o Ministério pode, a 
seu bel-prazer, alterar as verbas do orçamento consignado para 
os serviços, e despender o que lhe parece, então é inútil a fixa-
ção da despesa, é inútil a fixação de forças, porque todas as 
vezes que o Ministério quiser pode alterar, pode mudar o servi-
ço, e fazer outro não cogitado." 

Espanta-se com o crédito solicitado para o Ministério da Marinha de 
mais de 40 mil contos, quando, como consta do relatório do ex-ministro da 
Marinha, chegamos à circunstância de resolver sobre "ser ou não ser" da 
marinha brasileira. Comparando os créditos para a Marinha no Brasil com 
os de outros países, deduz que sobre a população brasileira de 8,5 milhões 
de habitantes recai a maior carga de tributos por habitante: 1$614 réis: 

");: muito para obtermos tüo pouco!" 
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Estranha que o ministro venha solicitar verbas para encomendar um 
ou dois encouraçados na Europa, por 4 ou 5 mil contos, para reformar di-
versos serviços e aumentar os soldos. Sua estranheza se prende ao fato do 
ministro já ter 'feito a encomenda sem sequer comunicá-la ao Parlamento. 

O ex-ministro da Guerra declarara: 

"[ ... ] ainda hoje é a maior necessidade da nossa Marinha de 
Guerra, a construçüo de navios de madeira de grande velocida-
de e grossa artilharia para viagens de instrução, comissões hi-
drográficas, cruzeiro, polícia das costas do Império; ao passo 
que com os encouraçados existentes, poderíamos defender os 
nossos principais portos de agressões que se não apresentassem 
com o apoio de forças marítimas poderosas." 

Na sua declaração insinuara uma hipótese sibilina para justificar a 
oompra de mais encouraçados: 

"[ ... ] entendeu talvez o nobre ministro que devia mandar fa-
zer a encomenda desse encouraçado de todo singular; era talvez 
a previsão de uma guerra com a Confederação Argentina." 

Interpela o Governo sobre a questão das relações com a Argentina, a 
propósito do tratado de Aliança, sobre o qual aparecem divergências. De-
seja saber 

" [ ... ] se o concurso que os aliados deviam de prestar à Con-
federação Argentina, no caso do Paraguai negar-se a um ajuste 
amigável sobre os limites, devia cifrar-se apenas no apoio moral, 
ou em último caso, em meios coercitivos, isto é, se o artigo do 
tratado, e por conseguinte do convênio, estabelece o casus 
foederis." 

Dirige várias perguntas ao ministro da Marinha sobre os negócios de 
sua Pasta, especialmente relativas à questão da instrução naval, entre as 
quais destaca: 

"A propósito da instrução profissional, pergunto ao nobre 
ministro se no Asilo de Inválidos criou as oficinas necessárias 
para aproveitar o serviço daqueles que o podem prestar?" 

Pede informação sobre a capelania de bordo e as capitanias dos por-
tos, o recrutamento e o conflito suscitado elo Pará contra um grande ma-
gistrado. 
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Terminando seu longo discurso, evoca as palavras do barão de Cote-
gipe, o qual nutrindo 

"[ ... ] apreensões pelas liberdades públicas, aconselhava como 
meios de pôr termo à invasão do despotismo do Executivo, cer-
tos recursos que ele chamava centros de resistência. Esses re-
cursos lembro-me, que o honrado Sr. Cotegipe aconselhava: pri-
mo, eleições diretas para termos uma verdadeira representação 
no país, para que as Càmaras não sejam feitura do Governo, 
para que elas lhe não deleguem todo o poder; secundo, magis-
tratura independente para que o cidadão tivesse uma garantia 
de sua liberdade e de sua propriedade; tertio, liberdade de im-
prensa para conter o Governo. 

- O Sr. Jaguaribe - Ainda quer mais do que temos? 
- O Sr. Pompeu - Mas, senhores, o que nos resta hoje de 

tudo isso?" 

Verifica que nada foi realizado. Dirige patético apelo aos ministros: 

"[ ... ] para que não debceµi submergir-se nesse dilúvio geral o 
resto das liberdades pátrias, salvem as instituições livres, honra 
dos povos civilizados, e sem as quais o Brasil que n6s todos 
amamos não poderá chegar ao grau de prosperidade e grandeza 
que lhe parece destinado pela Providência, colocando-o na posi-
ção mais feliz do novo continente. Tenho concluído." (Muito 
bem! Muito bem!) 

26 de março de 1873, t. III, p. 133-143. 
N & C. 

Em discussão a lei fixando as forças de mar, a propósito da qual o 
Pe. Pompeu se alonga em considerações políticas, apesar de advertido 
com insistência pelo presidente. Era ministro da Marinha Joaquim Delfino 
Ribeiro da Luz que responde logo a seguir ao discurso do Pe. Pompeu. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 73/7 

Compreende a ausl·ncia do ministro da Marinha em face ao deplo-
rável desastre do incêndio ocorrido no Arsenal de Marinha. Nenhum dos 
membros do Governo presentes no período se julga em condições de for-
necer as informações indispensáveis para a votação da matéria. Não pode 
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concordar entretanto com as teorias propostas pelo nobre colega também 
senador pelo Ceará, que se apresenta como "leader ou cirineu" do Go-
ve1110: 

"Uma delas é o da confiança ilimitada na pessoa do nobre 
ministro. Quanto a talentos, proficiência e honradez ninguém 
contesta a S. Ex'\ mas este princípio só pode servir para aque-
les que são governistas quand même" [ ... ] 

"A confiança ilimitada na pessoa de um ministro pode às 
vezes falhar, porque este ministro pode deixar de ser o executor 
da lei. As Pastas por via de regra não esquentam muito o lugar." 

A segunda teoria proposta, 

"de que as informações pedidas pela opos1çao, os esclarecimen-
tos necessários devem ser fornecidos por aqueles que impugnam 
e não pelo governo que pede as medidas, é tão singular que 
creio mesmo que o honrado ministro não a aceitará." 

Apresenta assim requerimento adiando a discussão "até que esteja 
presente o Sr. ministro da Marinha". 

28 de março de 1873, t. III, p. 174-175. 
N &C. 

Estava em discussão o projeto de lei fixando a força naval. O minis-
tro da Marinha era Ribeiro <la Luz. O senador pelo Ceará, leader ou 
cirineu do Governo era Figueira de Melo. O pedido de informações dos 
senadores da oposição fora entendido por ele como uma espécie de acusa-
ção ao Governo. A quem acusa incumbe o dever da prova. Daí a sua 
teoria, impugnada pelo senador Pompeu, atribuindo à oposição a obriga-
ção de dar as informações. O pedido de adiamento foi aprovado. 

SESSÃO DE 1875 

TO.YIAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Dá um crédito de confiança ao ministro da Justiça, esperando que 
será um ministro de Estado e não um ministro de partido: 

"Conquanto saiba que os ministros saem dos partidos, são 
seus chefes naturais, entendo também que uma vez colocados 

75/l 

277 



numa alta pos1çao de servidores da nação, deixam o partido e 
os interesses de seu grupo para ocuparem-se dos interesses ge-
rais." 

Tal observação é especialmente impmtante no que diz respeito à 
administração da justiça: 

"Admito que os ministros procurem acercar-se de seus cor-
religionários, prefiram os mesmos nos cargos dos diversos ramos 
da administração transitória; porém a administração da justiça, 
cujos funcionários têm um caráter permanente, e entendo que 
não deve entrar espírito de partido, mas tão-somente e do bem 
geral, uma escolha ditada pela lei e pelos conhecimentos que 
o nobre ministro adquira da aptidão e moralidade do indivíduo, 
que vai se ocupar de tão nobres funções de caráter permanente." 

Passa a discutir os artigos do orçamento. Começa por impugnar o 
artigo que autoriza o Governo a conceder gratificações aos presidentes e 
procuradores fiscais dos tribunais qe comércio. 

O artigo é contrário à naturezfif da lei do orçamento, que deve fixar 
despesas e receitas. l!:: anticonstitucional porque "impo1ta uma delegação 
do Poder Legislativo ao Poder Executivo". 

Critica, pelas mesmas razões, outros artigos especialmente o que eleva 
a Secretaria de Polícia de São Paulo 

"da quarta ou quinta categoria para a primeira, saltando por 
sobre as Províncias da Bahia, Pernambuco, etc .. que são apenas 
de segunda." 

Não se oporia a nenhuma dessas propostas se viessem formuladas 
como projetos de lei a serem discutidos no Parlamento. Não pode admiti-
las como artigos aditivos à lei do orçamento. 

Interpela o ministro sobre "a causa primordial do aumento da crimi-
nalidade em todas as províncias, principalmente na capital do Império". 
O Governo atribui o aumento a causas inconsistentes e finge ignorar a 
verdadeira causa. Será que o aumento é devido à falta de educação reli-
giosa e moral? 

"Mas então, Sr. presidente, seria preciso supor que a edu-
cação religiosa e moral atual é inferior à que existia em anos 
anteriores, porque, há seis ou oito anos, a estatística criminal não 
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era tão ampla como presentemente. Entretanto a educação re-
ligiosa e moral devia supor-se senão igual, ao menos mais atra-
sada." ( ... ] 

"Também não é a falta de força policial, porque noto nos 
outros relató1ios do nobre ex-ministro da Justiça grande aumen-
to, quase de cem por cento, nos corpos policiais de diversas 
províncias . " 

Sem negar a influência possível destas causas, insiste na tese que a 
verdadeira causa é de natureza política: 

"É o enfraquecimento da autoridade pública desde certos 
anos a esta parte, principalmente depois da reação política es-
pantosa por que passou o país de 1868 em diante. 

Então a autoridade pública local desceu da alta esfera da 
lei para imiscuir-se com os exaltados de seu partido, até mesmo 
com os criminosos, com quem transigia, porque esses eram em 
muitas partes seus mais fortes auxiliares políticos, procedendo 
daí facilidade de aumento de crimes por todas as províncias do 
Império, porque nem os criminosos eram perseguidos e nem ao 
menos desmereciam do Governo." 

Cita os dados estatísticos que conseguiu obter sobre os anos de 1871 
e 1872: 

"Em 1871 houve 500 homicídios de 1.467 tentativas de mor-
te e ferimentos, ao todo l. 975 atentados desta ordem contra a 
vida; em 1872, 544 homicídios e 1.505 tentativas de morte e fe-
rimentos, ao todo 2. 045 atentados contra a vida do 'cidadão. " 

No relatório de 1875, o ministro se consola com o fato que, mesmo 
tendo aumentado os crimes, 

"não existem mais os bandos de assassinos e salteadores que 
infestavam o Ceará e o Piauí." 

Contesta com fatos a afirmação do ministro. Os bandos continuam a 
atuar e hoje infestam também a Província de Pernambuco e ameaçam 
"de levar à conflagração todo o nordeste do Brasil". 

Pedira explicações ao ministro, o qual no seu relatório diz que: 

"Tais movimentos foram influenciados pelo espírito dos je-
suítas. Eu pergunto ao nobre ministro se com efeito está con-
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vencido de que os religiosos jesuítas de Pernambuco tiveram 
parte nesses movimentos sediciosos; porque na famosa portaria 
de deportação dos mesmos religiosos, publicada pelo ex-presi-
dente de Pernambuco, não encontrei em seus consideranda um 
só que provasse ou ao menos justificasse a suspeita de cumpli-
cidade dos jesuítas cm tais movimentos. Mas, ou esses jesuítas 
foram autores ou cúmplices desses atentados ou não foram: se 
o foram, como diz o relatório e como indica a portaria do pre-
sidente de Pernambuco, por que razão o Governo não procedeu 
contra eles? Então o Governo faltou ao seu dever mandando 
para fora do Império criminosos que deviam ser julgados se-
gundo as leis do país. 

O S1·. Zacarias - Apoiado. 
O Sr. Pompeu :_ E, se não foram realmente criminosos, foi 

um atentado inútil que praticou o Governo." 

Não acredita que os movimentos sediciosos fossem inspirados pelo 
fanatismo religioso: 

' "O impulso que fez levantar as populações inscientes des-
sas províncias foi antes um sentimento de indignação por causa 
de um mau Governo que sofriam, por causa, especialment~, de 
aumento de tributos que as acabnmham. Foi a opressão da 
autoridade e os vexames de novos tributos que as fizeram le-
vantar-se. 

Elas quiseram ver, nos padrões do novo sistema métrico, 
mais um imposto que arrancava de sua algibeira os seus pobres 
recursos; é por isso que se levantaram contra esses padrões 
indecentes. E como também se suscitava então a questão religio-
sa, vendo elas os seus pastores presos e perseguidos, persuadi-
ram-se de que se tramava contra a religião de sua consciência." 

Quanto à criminalidade na Corte, não consegue entender a contradi-
ção em que caiu o Ministério da Justiça: 

"No relatório penúltimo disse Sua ExlJ. que a polícia desta 
capital exigia maior número de praças para os corpos que hoje 
existem. Como sabe o Senado, existem dois corpos de polícia, 
cada um de 560 praças, um chamado urbano e ouh·o militar. O 
nobre ex-ministro pedia 200 praças para aumentar o corpo de 
urbanos e 278 para o corpo militar; o ano passado era isto de 
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necessidade indeclínúvcl, sem o que o chefe <lc polícia, e com 
ele o honrado ex-ministro da Justi<.;«1, julgava que a segurança 
individual e de propriedade não tinha bastante garantia no mu-
nicípio da C01te. Entretanto, Sr. presidente, este ano, <piando 
o chefe de polícia mencionou em seu relatório maior número <le 
ciimes, o nobre ex-ministro declara que era muito dispensável 
o aumento dessa força, que ele aliás pedira o ano passado." 

Critica depois a reforma judiciária <la qual o ministro tanto se ufana: 

"Em vez de pôr a justiça à porta elo cidadão e torná-la 
acessível a todos, ela tem posto com efeito o juiz quase que à 
p01ta de todos os cidadãos, mas tornando a justiça mais custosa, 
mais dispendiosa e menos acessível ao pobre. Em compensação 
tem sido, Sr. presidente, depois disto tal o aumento de juízes de 
1'1 instância em todo o Brasil, que, se se continuar neste pro-
gresso. creio que absorverá todas as rendas públicas só por essa 
classe de funcionários." 

Esse problema também tem uma origem política: 

"A política em nosso país desceu da alta esfera dos princí-
pios dos grandes interesses nacionais, e direi mesmo, das nobres 
paixões, para o balcão mesquinho das especulações individuais; 
a política converteu-se em especulação para fazer fortuna, para 
modo fácil de vida; é uma espécie de loteria em que aqueles que 
têm bilhetes sempre ganham, nunca perdem. e é verdade que 
só têm bilhetes os partidários do Governo." [ ... ] 

"Criam comarcas, criam municípios e apenas obtida a lei 
que eles fizeram, correm à Corte trazendo um atestado de que 
os pretendentes são conservadores ou amigos do Governo, e são 
despachados juízes para esses lugares. É uma especulação, fácil 
e vantajosa, em que arriscam os fazedores de comarcas e de 
termos serem preteridos por outros companheiros da mesma em-
presa." 

Faz uma advertência pressaga: 

"Se, pois, os altos poderes do Estado não se revestirem de 
coragem para opor um dique à torrente ela especulação parti-
cular, que pretende invadir tudo, aumentando escandalosamen-
te os lugares remunerados para assaltar o Tesouro Público, não 
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sei onde iremos parar! Parece que a bancarrota será o termo fi-
nal desse desenfreamento de ganância à custa do Tesouro Pú-
blico. 

E o que mais admira, Sr. presidente, é a impassibilidade, a 
paciência exemplar do nosso povo, de nossos conh·ibuintes em 
se deixarem sugar, em consentirem que seu suor, seus recursos, 
em vez de alimentarem a indústria e desenvolver o bem-estar 
do país, vão só alimentar a sede desses sanguessugas, que in-
ventam mil formas e meios para haverem os dinheiros públicos." 

Informa, em defesa de sua tese, que mais de 100 juízes e promotores 
foram nomeados e nem a décima parte pertence ao Partido Liberal. 

Volta a criticar a prática de escolher os chefes de polícia dentre os 
magistrados, contribuindo assim para confundir a polícia com a justiça. 

Interpela por fim o ministro sobre as verbas destinadas "ao pessoal 
e material da polícia", pelas quais o Governo parece pretender intervir 
na organização dos corpos de polícia provinciais: 

"Esses corpos são ordifiariamente, com raras exceções, com-
postos de vadios e peraltas e às vezes de réus ele polícia. [ ... ] 

"Não oferecem a menpr garantia na prestação do serviço 
para que são chamados; em vez de reprimirem, em vez de con-
terem os crimes, eles próprios são provc;>cadores e autores de 
crimes." 

3 de julho de 1875, t. III, p. 29-34. 

N &C. 

É impressionante a atualidade dos problemas levantados pelo sena-
dor Pompeu e lamentável constatar há quanto tempo os interesses da 
política partidária vem obstando a solução de problemas tão antigos. Em 
1868 caíra o Ministério liberal chefü1do por Zacarias de Góis e Vasconce-
los e, a 16 de julho, assumira a Presidência do Conselho de Ministros o 
visconde de Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres, chefe do Partido 
Conservador. Na Pasta da Justiça tinham passado, desde então, oito mi·-
nistros, tendo acabado de ser nomeado, a 25 d.e junho, o novo ministro, 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, depois visconde de Cavalcanti, 
o qual responde, logo a seguir, às inte11)elações do senador Pompeu, sobre 
o orçamento do seu Ministério, que estava em discussão. Na sessão de 6 
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de julho, o senador Pompeu responde às explica~'Ões dadas pelo ministro: 
"Não obsbante a garrucha com que ontem se apresentou aqui o nobre ex-
ministro da Marinha, para justificar a todo o transe seu ilustre colega." 
(Anais, III, 89.) Não considera consistentes as explicações e as refuta 
com novos argumentos, insistindo na necessidade de expurgar o orçamen-
to das emendas aditivas que constituem um abuso contra a soberania do 
Poder Legislativo (Anais, III, 89-92). 

PlN."alelamente às agitações provocadas pelas questões religiosas, hou-
ve, em todo o nordeste, um movimento de rebeldia contra a adoção do 
sistema métrico e aumento de impostos. Influenciado por demagogos que 
se aproveitaram do clima de nervosismo, os lavradores e habitantes hu-
mildes das cidades invadiam feiras e mereearias, destruindo pesos e me-
didas que consideravam lesivos aos seus interesses. 

O movimento começou em 1874. O Partido Liberal. então na oposi-
ção, pelos seus jornais de província deu razão à manifestação de impa-
ciência do povo explorado pelo "'.\1inistério Rio Branco, "o mais fatal, o 
mais desastrado de quantos tem tido o Brasil". Um jornal da Paraíba, 
queixando-se do aumento dos impostos, dizia: "O governo do imperador 
quer matar o povo à fome [ ... ] e está no seu direito porque defende a 
vida." 

O presidente da Paraíba ( Silvino Carneiro ela Cunha) e de Per-
nambuco (barão de Lucena) recorreram então ao exército. Foram 
presos, juntamente com humildes jagunços, um bacharel (Francisco Lucas 
de Sousa Rangel), e um jesuíta, comprometidos, segundo as autoridades, 
nas buscas no Recife. O chefe militar era o coronel Severiano Martins da 
Fonseca, irmão de Deodoro. Levava até canhão e prendeu centenas de 
suspeitos. Foi considerado suspeito também o famoso missionário Pe. Tbia-
pina pelas suas pregações antimaçônicas que indiretamente atingiam o 
Governo chefiado pelo grão-mestre do Vale do Lavradio. Mas no movi-
mento "quebra-quilos" ele não tomou nenhuma parte. O mesmo não se 
pode dizer do Pe. Calisto Correia da Nóbrega, vigário de Campina Gran-
de, em certo momento líder da rebelião a que aderiram trabalhadores de 
engenho e até um senhor de engenho. Mas a repressão foi vio1enta e usou 
a tortura. 

Aproveitando-se da confusão formaram-se bandos de facínoras com-
postos ele presos libertados das cadeias. 

O chefe de polícia da Paraíba, Manuel Caldas Barreto, diz em 1875 
que a causa do levante não são os novos impostos, nem as novas medidas, 
mas a presença dos jesuítas no nordeste. O povo dizia que essas leis eram 
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feitas por maçons, imposto ímpio, contra Deus. O Pe. Calisto Correia da 
Nóbrega expulsara da igreja maçons de grande prestígio e fizera abaixo-
assina<lo em favor de D. Vital para verificar com quem poderia contar. O 
mais completo trabalho sobre o quebra-quilos é o livro de Armando Souto 
Maior ( n). Todo o capítulo 6 é dedicado ao papel dos jesuítas nas lutas 
políticas e sociais em Pernambuco. A luta entre maçons e ortodoxos tinha 
ehegado ao auge com a prisão de D. Vital. No intedor o prestígio dos 
padres superava o dos maçons. Foi esta campanha que gerou a descrença 
dos matutos nas leis emanadas de um Governo excomungado. Os jesuítas 
haviam-se fixado no Recife desde 1866 e colaboravam num jornal O 
Católico, em que eram redatores grandes figuras do laicato, entre eles o 
conselheiro Pedro Autran da Mata e Albuquerque e José Sariano de Sousa, 
ambos professores da Faculdade de Direito. 

Houve então sérios debates filosóficos e políticos. O pombalismo, diz 
Souto Maior, reaparece no livro de Aprígio Guimarães (7'1 ). 

Os jesuítas passaram a simbolizar a oposição aos maçons. U rn vigário 
que ia pedir apoio para uma petição em favor do bispo teve o sermão 
interrompido aos gritos ele "Fora o jfsuíta". Tratava-se de um vigário do 
clero secular. 

"Todas as tentativas do Governo de encontrar provas concretas de 
participação direta dos jesuítas no movimento dos quebra-quilos falha-
ram", diz Souto Maior (p. 80). Mas os jornais do Governo consideravam 
a ligação dos jesuítas como demonstrada, especialmente os padres Ono-
ratti e Aragnetti, que pregavam missão no interior. Mas a C~mara Muni-
cipal de Triunfo afirma que o Pe. Onoratti aconselhara o povo a obedecer 
e aceitar as novas medidas. O mesmo declarou o delegado de polícia. 
Isto irritou Lucena que pretendia valer-se dos fatos para expulsar os je-
suítas. Conseguiu, após insistentes pedidos, a ordem do Governo central 
para expulsar os jesuítas estrangeiros. As "provas" reunidas para justificar 
essa violência estão enumeradas por Souto Maior (p. 86). São realmente 
fraquíssimas, quase ridículas. 

O senador Pompeu aponta a fr,aqueza da argumentação de Lucena. 
Se os jesuítas eram responsáveis pelo "quebm-quilos" por que não foram 
processados? 

(73) V. ARMANDO SOUTO MAIOR: Quebra-quilos. Lutas sociais no outono 
do Império. São Paulo, CEN, 1978, Brasiliana, 366. 

(74) V. APRíGIO GUIMARÃES: Jesuitismo em Pernambuco. Apontamentos 
'\istóricos e filosóficos. Recife, 1873. 
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92 .156. Acrescentando-se ao algarismo da natividade 1/5 para 
aqueles que não chegaram a batizar-se elevaria a natividade a 
mais 6. 056, e a diferença ainda assim entre um e outro algaris-
mo é de 86.100 de excesso de óbitos sobre os nascimentos. 

Se, pois, essa pouca imigração que nos vem do estrangeiro 
e de outras províncias, afluindo para o Rio de Janeiro, não su-
prisse os claros que as epidemias fazem na massa geral da so-
ciedade, em poucos anos esta cidade veria diminuir sua popula-
ção, porque o excesso da mortalidade sobre a natividade é mui-
to notável." 

Em oub·a passagem, a Fala do Trono dava esperanças de que se con-
cluiriam brevemente com êxito as negociações com o representante da 
Argentina sobre os ajustes da paz. Considera que o Voto de Graças, tendo 
em conta o manifesto publicado em Buenos Aires pelo representante ar-
gentino, deverá referir-se ao malogro das negociações, 

"Desde que aquele ministro já retirou-se e deu sua missão 
por finda, por malograda.': 

Termina criticando outras passagens da Fala do Trono relativas ao 
orçamento, especialmente a recomendação à contenção de despesas: 

"Esta recomendação do Governo contra si mesmo para que 
a Assembléia o contenha, se não fosse a confissão de sua falta de 
economia, e, por conseguinte, de graves prejuízos do Estado, se-
ria uma coisa digna de risq." 

5 de julho de 1875, t. III, p. 81-86. 

N & C. 

O barão de Cotegipe, o novo ministro dos Negócios Esb·angeiros e 
um dos maiores chefes do Partido Çonservador, havia-se manifestado em 
favor da eleição direta, idéia que constih1ía um dos pontos da bandeira 
do Partido Liberal, então na oposição. A oposição recebeu mal as decla-
rações de Cotegipe, tomando-as como simples ardil para manter-se no 
poder. De fato o Partido Conservador limitou-se à reforma eleitoral re-
presentada pela Lei n9 2. 675, de 20 de outubro de 187.5, chamada lei do 
terço ou da representação das minorias. Por ela se processarão as eleições 
de 1877 e cujo resultado foi uma decepção (a bancada fluminense, por 
exemplo, foi maciçamente conservapora). 
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Os discursos do senador Pompeu têm alguma coisa de profético. 
Realmente o Partido Liberal subirá ao poder em 1878, pela vontade de 
"alguém". Em plena Câmara conservadora, o imperador chamou para a 
chefia do Gabinete o visconde de Sinimbu, liberal, com o fim específico 
de promover a reforma eleitoral, estabelecendo a eleição direta. Achou 
que estando madura essa idéia deveria caber aos liberais a elaboração da 
lei. Para isso foi dissolvida a Câmara conservadora e realizadas eleições 
das quais resultou uma outra unanimemente liberal. Esta, no segundo 
Gabinete da situação chefiada pelo conselheiro Saraiva, conseguiu ver 
aprovada a lei de 9 de janeiro de 1881, que, posta em execução, deu um 
resultado surpreendente: dois ministros foram derrotados. Foi conside-
rada a mais honesta eleição do Império. 

O senador Pompeu julgou o imperador conb·ário à reforma e de má 
vontade em relação ao Partido Liberal, o que não se confirmou, como se 
viu daí a três anos. 

A missão Tejedor que apresentou credenciais a 24 de abril ele 1875, 
prende-se às negociações de paz com o Paraguai. As pretensões ela Ar-
gentina eram de tal ordem que o Brasil, apesar de ser aliado, por iniciativa 
do barão de Cotegipe, fez a paz em separado com o país vencido, estabe-
lecendo as fronteiras segundo as propostas anteriores à guerra. O confli-
to diplomático com a Argentina torna-se agudo. Tejedor foi enviado ao 
Rio de Janeiro, em missão especial, para estabelecer o tratado com o Pa-
raguai, sendo representante deste país Jaime Sosa. O tratado foi de tal 
maneira desfavorável ao Paraguai que o governo paraguaio não s6 Hão o 
ratificou, como demitiu Sosa. Tejedor retirou-se, precipitadamente, do 
Brasil. Afinal, com uma nova interferência do Brasil, os dois países sub-
meteram o conflito à arbitragem do presidente dos Estados Unidos que 
deu um laudo a favor do Paraguai. Quase que o Brasil se vê em face de 
uma guerra com sua antiga aliada, para impedir o esmagamento do ini-
migo comum da véspera. 

Sobre o caso há extenso estudo do general Augusto Tasso Fragoso, em 
complemento à sua Hist6ria da Guerra ( 75 ). É também imprescindível o 
livro de Teixeira Soares (76 ). 

(75) V. AUGUSTO TASSO FRAGOSO: A paz com o Paraguai, Rio de Janeiro, 
IHGB, 1941. 

(76) V. TEIXEIRA SOARES: O drama da Tríplice Aliança (1869-1876), Rio 
de Janeiro, Brand, 1956. 
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75/3 TOMÁS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Apresenta emenda ao projeto em discussão: 

"No caso de passar a autorização para a alienação das terras 
das extintas aldeias dos índios, seja por meio de hasta pública, 
dando-se preferência, cm igualdade de circunstâncias, aos atuais 
rendeiros . " 

Justifica sua emenda: 

"S6 dessa maneira não será prejudicado o Estado nem tam-
pouco os atuais possuidores dessas terras, porque, Sr. presidente, 
ainda sendo elas alienadas por mais 100 foros, ficarão baratíssi-
mas, considerando-se que são de excelente qualidade, especial-
mente as da minha província. 

Acresce que estes foros, além de serem insignificantes, fo-
ram tomados no tempo cm que o pach-ão monetário era na razão 
de 1$600 por oitava de ouro." 

8 de julho de 1875, t. III, p. 138. 

N & C. 

O projeto dispunha que "os at4ais foreiros e arrendatários das terras 
dos índios das aldeias extintas poçlerão adquirir a propriedade delas". 

75/4 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

"Não se arreceie o hoµrado ministro que tenha o arrojo de 
pretender entrar nos dom,nios de Netuno, cujos segredos per-
tencem exclusivamente aos altos barões do mar (riso.) 

O Sr. Zacarias: - Do Mar de Espanha. 
O Sr. Pompe11: - Minha pretensão é muito modesta; quero 

esclarecer-me para dar o meu voto sobre os diversos assuntos 
de qnc trata o orçamento em discussão." 

Interpela o ministro sobre vários assuntos de sua Pasta, a começar 
pela questão elo dique das Marcês da cidade de São Luís do Maranhão. 
Gastaram-se na obra mais de 500 contos, enquanto os trabalhos ficaram 
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parados por mais de 12 anos. Agora, o ex-ministro da Marinha condena 
a obra como inútil e como perdido tudo o que ali se gastou: 

"A história do dique do Maranhão é a página mais triste 
e eloqüente da incúria, e, se eu não receasse ofender alguém, 
diria da inépcia da administração da marinha em nosso país." 

Narra a história do dique e de outras obras no Mamnhão que tiveram 
a mesma desdita de serem iniciadas e depois abandonadas: o canal do 
Arapapaí, importante para a navegação fluvial, e o cais da Sagração: 

"A província do Maranhão precisa de meios de comunica-
ção e transporte a fim de dar saída aos produtos de sua agri-
cultura. Nenhuma outra possui melhores matas, nem o próprio 
Pará; nenhuma outra tem condições mais favoráveis para desen-
volver a agricultura pela riqueza do seu solo. Faltam-lhe, porém, 
meios de comunicação, dispondo somente das estradas que cor-
rem rios famosos, que todavia não são suficientemente aprovei-
tados por falta de transportes." 

Insiste na necessidade de se levarem adiante essas obras. 
Critica o Governo pelo desinteresse que manifesta pelas províncias 

do norte, criando linhas de navegação e lançando cabos elétricos de cujas 
vantagens as províncias do norte são excluídas. Só no sul se constroem 
estradas de ferro. A única das províncias do norte é a de Fortaleza a 
Baturité, que até agora só chegou a Maranguape. Nem Pernambuco 
nem o Ceará conseguiram recursos para construírem os seus portos de 
enorme importância para o norte e nordeste. Estende-se longamente his-
toriando a si.tuação. 

Refere-se depois à força naval e considera um erro grave pretender 
dar ao Brasil uma grande esquadra, como consta do relatório do ministro: 

"Parece que se quer fazer do Bmsil uma grande potência 
marítima; mas com que fim, senhores? Será para competirmos 
com as gmndes potências marítimas da Europa, com a Ingla-
terra, Rússia, França, etc., ou com os Estados Unidos? 

Creio que o Bmsil não terá presentemente, nem mesmo neste 
século, a loucura de querer competir com essas grandes nações. 
Se é, porém, para intimidar as pequenas nações vizinhas, pare-
ce-me que é superabundante, desnecessária a grande esquadra 
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que tem o Brasil, e que os nobres ministros pretendem elevar 
ainda mais. 

Vejo no aumento da esquadra do Brasil primeiramente um 
desperdício considerável de dinheiros públicos, quando, em vez 
de fazermos deste Império uma grande potência marítima, de-
víamos fazer uma nação industrial. Essa política, por outro lado, 
concorre muito para a desconfiança que nutrem nossos vizinhos, 
de que nós estamos constantemente a ameaçá-los. É um grande 
espantalho, muito custoso, inútil e prejudicial." 

Refere-se aos gastos com encomendas de encouraçados e monitores, 
sem nenhum respeito ao orçamento e com graves sacrifícios para a po-
pulação, especialmente das províncias mais pobres. 

Trata a seguir da questão do recrutamento para a marinha de vez 
que o ministro se queixa de não dispor de pessoal idôneo. Sugere au-
mentar o número de aprendizes marinheiros: 

"Basta [ ... ] que o Governo diligencie a aqumçao desses 
meninos por via dos presidentes de províncias e dos juízes de 
órfãos. É fácil no interiqr do Brasil, havendo cuidado da parte 
dos juízes, adquirir cópia de crfanças desvalidas que, em vez 
de se criarem no vício, 11a corrupção ou na miséria, podem ser 
aproveitadas nas escolas ou nos arsenais, onde ·o Governo manda 
·educar os aprendizes marinheiros. 

];; não só um servi<;o ao Estado alimentando a esquadra, 
como um benefício para essas crianças, que são, em geral, ar-
rancadas ao vício para tornarem-se cidadãos úteis." 

Aborda a questão da reforma do regulamento de guerra, 

"que é uma barbaridade inexcedível. Segundo o art. 80, qual-
quer oficial pode atingir até 25 chibatadas em um marinheiro 
sem dar a razão do seu ato. É com efeito o maior arbítrio 
que pode um homem exercer sobre outro, essa faculdade de in-
fligir-lhe um castigo desta ordem, que muitas vezes pode ser 
mortal, sem dizer o motivo de seu procedimento". 

Não é possível esperar a reforma do regulamento para suspender 
desde já o artigo execrável. 

Julga inútil a despesa de mais de 200 contos prevista para as capi-
tanias dos portos, visto que não se ocupam das incumbências que lhes 
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são atribuídas, ou seja, a conservação dos portos e a guarda das florestas 
das madeiras para a construção naval. 

Depois de criticar vários itens do orçamento da marinha, aborda a 
questão dos capelães da armada: 

"Não julgo que seja mais conveniente ao serviço público ar-
regimentar e incorporar os capelães da armada como se fossem 
militares. 

Desnatura de alguma maneira a nobre e elevada missão de 
um sacerdote, sujeitá-lo a uma disciplina militar, e até mesmo 
não faz bem ver que um capelão da armada, que é um sacerdote, 
ande fardado, como se fosse soldado. Acho conveniente e justo 
que se conserve na armada, assim como em todos os corpos mili-
tares, capelães para prestarem os socorros espirituais às praças 
do exército. Mas não vejo razão para desnaturarem-se estes fun-
cionários, tirar-se-lhes o caráter puramente espiritual, para, de 
alguma maneira, torná-lo militar''. 

Na sua opinião, basta haver um capelão-mor encarregado de contratar 

"para o serviço da armada, onde o Governo julgasse conve-
niente, sacerdotes em número suficiente com a retribuição con-
veniente. Eu também peço ao honrado ministro que deixe as 
coisas no estado atual". 

Julga que o ministro se ilude e não faz idéia das enormes fraudes que 
se cometem no fornecimento à marinha. Denuncia com vigor as artima-
nhas usadas pelos atravessadores. Termina chamando a atenção do mi-
nistro para vários abusos que se cometem, conquanto tenha em alta conta 
a oficialidade. 

9 de julho de 1875, t. III, p. 141-149. 

N & C. 

O Pe. Pompeu analisa com implacável minúcia o orçamento da ma-
rinha e denuncia os artifícios já então usados para malbaratar os dinheiros 
públicos. Na sessão de 15 de julho, ele volta outra vez sobre o assunto, 
insatisfeito com as explicações dadas pelo ministro da Marinha e por seu 
predecessor, que eram respectivamente Luiz Antônio Pereira Franco, o 
qual sucedera, no dia 25 de junho, a Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 
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O Pe. Pompeu confirma suas denúncias com uma abundância quase írri-
tante de dados estatísticos (Anais, III, 241-248). 

Debate sobre o orçamento da Marinha. O ministro era um civil, ma-
gistrado, Luís Antônio Pereira Franco. Daí a ironia de Zacarias de G6is, 
insinuando que o mar que ele conhecia era Mar de Espanha. 

A crítica à construção do dir1ue em São Luís é corroborada por um 
relat6rio do engenheiro André Rebouças ( 77 ). Tratando das obras de 
construção dos cais, diz o grande técnico: "Infelizmente esses cais, pro-
jetados sem cálculos, foram executados contra os princípios mais comezi-
nhos da ciência hidráulica." 

A obra do dique foi autorizada pelo aviso do Ministério da Marinha 
de 7 de janeiro de 1853, iniciada a 19 de setembro do mesmo ano. Conclui 
César A. Marques o verbete de seu dicionário com essas palavras desa-
lentadas: "Na triste história das obras públicas da Província do Maranhão, 
o dique ocupa o terceiro lugar, pois sendo começada em 1853 foi suspensa 
em 1861 depois de se ter nele despendido 340:000$000. Esses nada pro-
duzem como fazem anualmente a despesa de seis a dez contos de réis 
para ordenados de guardas, vigias,, e sobretudo para as incessantes repa-
rações da ensecadeira." 

Naturalmente o senador Pompeu refere-se ao total das despesas até 
1875. 

Quanto ao canal de Arapapaí, segundo o mesmo autor do Dicionário, 
foi planejado em 1742. As obras tiveram início com a contribuição dos 
moradores de São Luís. Uma carta :régia de 1750 aprovou a iniciativa, com 
parecer favorável do Conselho Ultramarino "mandando tomar lembrança 
que os moradores prometeram tratar do modo de execução" ( sic). O rei 
lembrava que se animassem os prelados das religiões a entrarem na exe-
cução de obras de tanta utilidade. Sugere uma finta para o empreendi-
mento, quer dizer, uma contribuição extraordinária. (Note-se que o Trono 
Régio nada prometeu.) O governador pediu que o rei concorresse "ao 
menos com dois contos de réis e 50 índios de serviço efetivo, por dois 
anos, para que reunidos aos 100 índios com que concorre o povo, se le-
vasse a efeito a abertura do utilíssimo canal. Resolveu-se desistir do pro-
jeto, dado o alto custo, sendo o povo da cidade "o mais pobre da América." 

Em 1756 voltou-se a tratar do caso. O ouvidor Manuel Sarmento 
propôs-se a fazer a obra à sua custa, com uma simplificação. Mas o rei 

(77) O relatório de Rebouças foi transcritos por C~SAR A. MARQUES: Dici.o-
nário Histórico e Geográfico da Provínoia do Maranhão, São Luís, 1870 - p, 182. 
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não permitiu que se fizesse a obra à custa do ouvidor. Mandou estudar de 
novo o lançamento de um empréstimo por conta da Fazenda Real entre 
moradores e religiosos. Nada se fez. 

Em 1776 ainda se tratou de voltar ao projeto do canal. Com a cria-
ção de um imposto especial sobre o algodão em rama, iniciou-se a obra, 
chamada então Passagem de São Joaquim. Em 1792 parou-se a obra, mas 
prosseguiu a cobrança do imposto, aplicado na construção de um quartel 
e reparos na alfllndega. 

Nova tentativa ocorreu em 1848. A Assembléia Legislativa consignou 
para a obra 24:000$. Em 1850, Teixeira Mendes, diretor de obras, deu 
grande impulso ao empreendimento. Mas em 1870, diz César A. Marques, 
estava parada a execução do que se chamava vulgarmente "o furo". Dela 
disse João Francisco Lisboa que "s6 tinha provado ignorllncia, corrupção, 
desleixo e concussão". André Rebouças corrobora essa afirmação histo-
riando o canal, afinal abandonado. Diz que ele é para o povo maranhense 
"um sonho que o tempo desvaneceu" ( 78 ). 

O Cais da Sagração é a obra mais importante realizada na província. 
Começou em 1841, ano da sagração do imperador. Mas o plano vinha 
também dos tempos da colônia, dada a obstrução crescente do porto. Em 
1830 deu-se nova tentativa. Em vão. Em 1862 o conselheiro Campos Melo, 
presidente da província, iniciou a obra com toda economia, e a teria 
levado a cabo, se não viesse ordem de suspensão do Ministério da Mari-
nha "no momento em que havia verdadeiro amor por ela", segundo César 
A. Marques. Em 1870 ainda estava inacabada, diz este autor. Em 1875, 
vê-se pelo discurso do senador Pompeu, ainda não estava pronta. Sua 
construção intermitente, cheia de tribulações que se podem ler no livro 
citado de Jerônimo de Viveiros, ficou pronta pela metade em 1910. 

O regulamento disciplinar das forças armadas era modelado pelos 
chamados "Artigos de Guerra", baixados pelo conde de Lippe, instrutor 
do exército português chamado por Pombal. Vigoraram no Brasil até a 
República. São de uma violência espantosa. Admitiam o castigo corporal 
em inúmeros casos. A pena de morte figura em diversos artigos, mas ter-
minam curiosamente. "Todo militar deve regular os seus costumes pelas 
regras da virtude, da candura e da probidade, deve temer a Deus, reve-
renciar o amor ao seu rei e executar exatamente as ordens que lhe foram 
prescritas." 

(78) V. JERôNIMO DE VIVEIROS: História do Comércio do Maranhão. São 
Lufs, 1954, vol. I, p. 235. 
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Em 1869 o senador Pompeu propôs a extinção da chibata no exér-
cito (v. 1869). 

O Governo Provisório, em 1889, suprimiu os castigos corporais nas 
forças armadas. Mas em 1890 o ministro da Marinha, a pretexto de regu-
lamentar a "companhia correcional" ( 12-4-1890) restabeleceu a chibata. 
No exército o castigo corporal foi declinando, mas na Marinha, a pretexto 
de que o recrutamento fornecia uma tropa de baixa extração (o que era 
verdade), foram mantidos os castigos corporais até 1910, quando rompeu 
a Revolta dos Marinheiros, chefiados por João Cândido, exigindo melhor 
soldo e a supressão da chibata. O Governo, não tendo elementos para 
dominar o levante, capitulou dando o aumento, concedendo anistia e de-
clarando extinto definitivamente o castigo corporal na armada. 

O senador Pompeu estava certo, pois, nos dois pontos que indicou 
para elevar o nível da marinhagem: o rocrutamento mediante a formação 
em escolas de aprendizes e a supressão da chibata, que certamente afas-
tava da profissão pessoas de mais elevada formação. 

Observe-se que bom número de oficiais do exército defendia a 
aplicação de castigos corporais. Uma das maiores glórias de nossas armas, 
o visconde de Pelotas, pronunciou-se no Senado dez anos depois, em 
13 de maio de 1884, pelo restabelecimento do castigo corporal no exército. 
Contrariando o otimismo do imperador, disse o heróico senador: "O vo-
luntariado atualmente, e mesmo d.e perto tempo a esta parte, é composto 
- referindo-me aos voluntários para a infantaria, porque para a cavalaria 
e artilharia montada conta-se, sem dúvida alguma, com muito melhor 
pessoal - o voluntariado, como dizia, que procura o exército para servir 
nesses corpos, é o que tem de pior a nossa sociedade. Os chamados 
voluntários são, com certeza, vagapundos das nossas cidades, réus de 
policiá' [ ... ] "Se, portanto, quer~is um exército morigerado com o 
atual voluntariado, há necessidade absoluta de restabelecer o castigo 
corporal" ( 79 ) • 

Note-se que a extinção da chib~ta no exército não foi levada a efeito 
senão gradualmente. Já na República o deputado Lourenço A. de Sá e 
Albuquerque denunciou o emprego da chibata na fortaleza da ilha das 
Cobras, sem qualquer reação. ( 80 ). 

(79) V. REINALDO P. DA CAMARA: O General Câmara, vol. III, Porto Alegre, 
Instituto Estadual do Livro, 1979, p. 20··21. 

(80) V. DNSHEE DE ABRANCHEB: Governos e Congressos ãa .República, 
1889-1917, Rio de Janeiro, 1918, vol. I, p. 468. 
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75/5 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Protesta contra a política pela qual vêm sendo tratadas as questões 
com a Argentina relativas ao Rio da Prata: política 

"mal inspirada, embora por sentimento patriótico, que nos tem 
acarretado o gravame de imensa despesa, a odiosidade de nossos 
vizinhos, o desconceito dos povos civilizados, as apreensões e 
sobressalto de nosso país e finalmente, senhores, até a insolente 
descortesia, senão insulto, de um diplomata, dirigida ao soberano, 
fato que profundamente sensibilizou a dignidade nacional." 

A questão estava envolvida num emaranhado de sofismas. Contudo, 
tem a convicção de que da "protelação da conclusão definitiva dos ajustes 
com o Paraguai" é responsável a diplomacia argentina: 

"Da parte de nossos vizinhos não tem havido sempre since-
ridade e lealdade na interpretação dos tratados." 

Admite entretanto que também o Governo brasileiro cometeu "erros 
e erros graves'', que vêm mantendo o nosso país em estado de "paz 
armada ou quase guerra." 

Aponta o erro mais grave: 

"É que o Brasil por uma interpretação, que não quero 
qualificar, do tratado de aliança se tem oposto constantemente 
a que a Confederação Argentina liquide seus limites com o 
Paraguai e isto no interesse de proteger aquela República, de 
quem se fez protetor, em oposição à letra e espírito do tratado 
de aliançá'. [ ... ] 

"O Brasil se constitui de fato protetor da República do 
Paraguai, embora se diga o contrário e que nesta qualidade não 
s6 se há recusado a chegar a um acordo com a Confederação 
Argentina sobre os limites convencionados no tratado de aliança, 
como impede que a República do Paraguai celebre seus ajustes 
ou tratado de limites com a República Argentina, porque tem, 
como se disse aqui, as costas quentes do Brasil e lá está em 
Assunção uma parte do nosso exército apoiando esse Governo, 
que a par dos conselhos do nosso Governo lhe dá coragem para 
arcar com a Confederação." 
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Fazendo essas críticas, não receia ser acoimado de cumplicidade com 
a Argentina, de vez que 

"não estão em jogo interesses do Brasil, e quando estivessem, 
não sacrificaria a interesses, ainda os mais bem fundados, a 
justiça que se deve a quem quer que seja." 

Considera-se movido pelo mais autêntico patriotismo, porque: 

"Patriotismo não é essa virtude egoísta dos antigos que o 
fazia olhar os vizinhos como inimigos naturais ou que aconse-
lhava não se lhes conceder benevolência nem justiça. O patrio-
tismo assenta no mesmo princípio moral e cristão que rege as 
relações sociais; aquilo que regula as relações de indivíduo a 
indivíduo é a mesma regra que preside às relações de nação 
a nação: - não faças a outrem aquilo que não quereis que 
te façam. Se queremos ser respeitados, não recusemos esse dever 
aos outros; se queremos ser tratados com justiça, façamo-la aos 
outros." ' 

"A guerra do Paraguai já terminou há mais de quatro anos; 
já se fizeram tratados em separado com o Paraguai sobre nave-
gação, comércio e limites, e no entanto continuamos a arcar com 
pesados impostos para man!:er o exército e a marinha em pé de 
guerrã. 

Analisa as origens do erro que está criando tensões com a República 
Argentina. Nos artigos 16 e 17 do tratado de paz cujo texto transcreve, 
ficaram definidos os limites do Paraguai com seus vizinhos. O tratado 
foi recebido com júbilo e o plenipotenciário brasileiro que o negociou foi 
recebido com triunfo. Ninguém no farlamento levantou qualquer crítica 
contra o tratado, salvo o "orador que ora se dirige ao Senado, que em 
1866 criticou algumas de suas disfosições". :E: que, na convenção de 
20 de julho, 

"entre os Governos da aliança e o Governo Provis6rio do Pa-
raguai, foi admitido o princípio de que esse Governo, aceitando, 
como aceitou em sua substância, o tratado de aliança, reservava-
se todavia o direito de discussão, isto é, de fazer propostas sobre 
limites com as nações alia4as." 
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Na base dessa convenção, o governo paraguaio propôs ao Brasil 
modllicações das linhas divisórias que o Brasil aceitou. Entretanto, o 
governo paraguaio, não concordando em ceder à Argentina "toda a mar-
gem direita do rio Paraguai até a Baía Negra", tenta negociar uma 
revisão de limites, à qual porém a Argentina se recusa a aceitar. O Brasil, 
éirvorando-se em protetor do Paraguai, ameaça criar um conflito com a 
Argentina: 

"Iremos nós, senhores, iremos os aliados, que unidos com-
bateram ontem o adversário comum, voltar hoje as armas frater-
nizadas pela luta gloriosa, uns contra os outros, travar uma guerra 
por causa de alguns palmos de terra ou, se quiserem, de algumas 
léguas desertas que se supõe pertencer a essa República do 
Paraguai, contra a qual batalhamos?" 

No caso da Argentina continuar a recusar a rev1sao, fica de pé o 
artigo 16 do Tratado de Paz, pelo qual nos comprometemos a apoiá-la. 
Esta não é a tese apenas da oposição liberal. Era assim que pensava 
também o próprio visconde do Rio Branco em discurso proferido em 1870 
em resposta ao s2nador Zacarias de Góis e Vasconcelos. Transcreve longo 
trecho do referido discurso para provar sua afirmação. 

Censura o barão de Cotegipe que sucedera ao visconde do Rio Bran-
co nas negociações em Assunção com o embaixador argentino Quintana. 
Este, baseado nos artigos 16 e 17 do Tratado de Paz, exigira de Cotegipe 
a declaração formal de que a questão dos limites da Argentina com o 
Paraguai era um casus foederis. Se Cotegipe aceitasse fazer a declaração, 
empenhava o Brasil as pretensões da Argentina; se se recusasse franca-
mente, estaria de fato rompendo o tratado: 

"Mas o nobre barão não quis ser franco naquela ocas1ao, 
não aceitou o rompimento para depois praticá-lo, quando cele-
brou os tratados separados, porque estes tratados importaram o 
rompimento da aliança. Deixou a linha reta para tomar uma 
oblíqua, mais longa e mais difícil" [ ... ] 

"O nosso diplomata nem aceitou o rompimento da aliança, 
que se lhe oferecia nessa ocasião, nem também teve a lealdade 
que lhe impunha o tratado da aliança, confessando o casus foe-
deris; voltou para o Brasil trazendo os tratados que celebrou 
com a República do Paraguai, deixando após de si no Rio da 
Prata uma irritação exagerada contra o Brasil." 
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Quintana voltara irritado a Buenos Aires e Tejedor, chanceler ar-
gentino, dirigiu em 27 de abril de 1872 uma violenta nota ao Governo 
brasileiro: 

"Foi então que em virtude desses atos menos pensados, em-
bora ditados por sentimentos patrióticos, que não contesto, mas 
que eram errôneos; foi cm virtude de tais atos que nosso Governo 
se julgou necessitado de mandar encomendar na Europa a toda 
pressa armamentos e máquinas de guerra na importância de mi-
lhares de contos. Esses milhares de contos, arrancados ao suor 
do nosso povo e que poderiam reverter em benefício de nossa 
indústria que definha, foram empregados nos estaleiros da Fran-
ça e da Inglaterra na construção de navios e máquinas de guerra, 
que deviam vir a toda pressa por causa da nota Tejedor, que 
pareci:! o prefácio de uma guerra iminente." 

Entretanto, a vinda do general Mitre ao Brasil permitiu que o mar-
quês de São Vicente negociasse um ,acordo no qual o Brasil se com-
prometia outra vez: 

"Se a República do Paraguai não se prestar a um acordo 
amigável, o Brasil com os demais aliados examinará a questão, 
combinarão entre si os meios mais próprios para garantir a paz, 
superando as dificuldades." 

O general Mitre voltou confiante, convencido de que o Brasil não 
queria uma guerra que não interessava nem ao Brasil nem à Argentina. 
Entretanto, o Paraguai recusou-se a aceitar uma proposta de arbitragem 
oferecida pelo mesmo general Mitre, a respeito da Vila Ocidental, e re-
cusou-se sentindo-se apoiado pelo Brasil. O intransigente chanceler argen-
tino Tejedor, convicto de que não chegaria a um acordo com o Brasil, 
celebrou com o Paraguai "esse triste Tratado ad referendum": a Argen-
tina abria mão das indenizações de guerra e o Paraguai cedia "o terri-
tório que fica do Pilcomaio até o rio Verde ou antes até a Vila Ocidental 
inclusive". Contudo, o Brasil considera que "isto ofendia o Tratado de 
Aliança" e assim entramos de novo m+ma situação de paz armada. Enco-
mendaram-se aos estaleiros da França e da Inglaterra máquinas de guer-
ra que importam em mais de 6. 000 contos e ainda dois motores com os 
qnais gastaram-se mais 600 contos. 
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Conclui declarando que o seu único objetivo 
"é conjurar uma calamidade a um país, que há três anos se 
figura iminente e também protestar contra essa desastrosa ar-
mada, que esgota nossos recursos, estanca a fonte de nossa pro-
dução e agrava a nossa população pelo sacrifício de pesados im-
postos. 

Tenho dito" (Muito bem). 

26 de julho de 1875, t. III, p. 393-399. 

N. & C. 

Na complicada questão do Tratado de Paz, o senador Pompeu pre-
tende examinar o assunto numa perspectiva de justiça e de preservação 
dos interesses nacionais. Mas não passa despercebido na sua intervenção 
um travo de acrim6nia do Partido Liberal, ante as calorosas manifesta-
ções populares ao Vlisconde do Rio Branco e ao barão de Cotegipe, líde-
res do Partido Conservador. Chegam mesmo à insolência os negociado-
res argentinos, Quintana e especialmente Tejedor. Este, em visita ao 
Brasil, rompera as negociações e embarcara para Buenos Aires, sem se· 
quer saudar o imperador D. Pedro II, ameaçando com esta atitude criar 
um caso diplomático. José Maria da Silva Paranhos, o futuro barão do 
Rio Branco, filho do visconde, em artigo num jornal da Corte, qualificara 
o gesto de Tejedor de uma "gaucheirie". O então jovem e impetuoso ju-
rista argentino Estanislau Zeballos entendera o termo como uma "gau-
charia", no qual via uma afronta ao povo gaúcho argentino e replicam, 
em jornal de Buenos Aires, que era melhor cometer uma gancharia do 
que uma "macacada". 

A intervenção do Pe. Pompeu ocorreu a propósito da discussão do 
orçamento do Ministério dos Estrangeiros. 

Note se que o senador Pompeu não esconde a impressão de que o 
Brasil assumiu o papel de protetor do Paraguai contra a Argentina e julga 
severamente a atitude de Tejedor. 

Estanislau Zeballos será depois delegado da Argentina na questão das 
Missões, perante o presidente Cleveland, dos Estados Unidos da América. 
O delegado do Brasil, por curiosa coincidência, será o barão do Rio Branco. 

Quanto à crítica em relação a nosso corpo diplomático é, em grande 
parte, verdadeira. A alienação de nossos representantes em face da rea-
lidade brasileira chocava muitos brasileiros no estrangeiro. 
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Houve várias medidas tomadas por países da Europa, desgostosos com 
a situação dos colonos no Brasil. Preocupado como estava em aumentar 
a população de seu país naquele tempo considerada base do progresso, o 
imperador José II proibiu a emigração, com um edito em 1832. Em 1858 
o ministro da Áustria comunicava ao Governo brasileiro que seu país não 
se conformava com as condições a que eram submetidos os colonos no 
Brasil e que seria forçado a obter uma decisão da Confederação Germâ-
nica, da qual o imperador austríaco era o presidente, a fim de obter um 
convênio entre todos os estados germânicos, proibindo a emigração para 
o Brasil. Não só os Estados germânicos, mas a Suíça, expediram avisos 
contra a emigração. Tais ameaças fizeram com que o Governo brasileiro 
tomasse medidas mais concretas para garantia da imigração ( s1}. 

75/6 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Rejeita as violentas diatribes que o visconde de Niterói, líder do 
Partido Conservador no Senado, acabava de proferir contra os liberais, 
acusando-os de impatrióticos e cúmplices dos interesses argentinos. 

Deplcra que o visconde insista em aconselhar o Governo a continuar 

"esta situação que combatemos e lamentamos, com relação 
aos negócios do Rio da Prata, de manter e conservar uma parte 
de nossas forças terrestres e marítimas nas regiões do Prata, 
despendendo rios de dinheiro, cerca de dois mil contos anuais, 
continuando em hesitação o espírito público, sempre sobressal-
tado da iminência de uma guerra fatal e por isso conservando os 
impostos que pesam sobre o nosso povo para alimentar um estado 
de paz armada, que não só prejudica os interesses do país, aca-
brunha a nossa indústria, como também excita constantemente a 
odiosidade e a prevenção do t1osso aliado." 

Não censura o Governo por garantir o território paraguaio contra as 
pretensões da Argentina. É: uma pesada cruz que devemos carregar. O que 
censura é a maneira pela qual o Governo vem procedendo: 

"Uma coisa é garantir o território do Paraguai e outra é 
manter nas águas do Paraguai parte da nossa esquadra, no terri-
tório daquele Estado, parte do nosso exército. Se o Governo 

(81) V. EZEQUIEL STANLEY RAMIREZ: As relações entre a Austria e o 
Brasil. 1815-1889. São PaUlo CEN. 1968. Col. Brasiliana. 
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receia que a Confederação Argentina, abusando do seu poder e 
vizinhança, pretenda absorver a República do Paraguai e por 
conseqüência, trazer o casus belli entre o Brasil e aquela Con-
federação, porque ambas estão obrigadas pelos tratados a manter 
a independência do Paraguai, bastava que concentrasse suas 
forç.1s de terra em um ponto vizinho, no território do Brasil, 
bastava que um ponto da Província de Mato Grosso, por cujo 
interesse se diz que fazemos todos estes sacrifícios no Rio da 
Prata, fosse ocupado por parte do nosso exército. Assim ficando 
no território nacional aquele núcleo da força, se desenvolveria a 
população e certamente a indústria por causa da presença do 
nosso exército e das despesas que o Estado ali faria, como tam-
bém estaria o Governo habilitado para qualquer eventualidade 
que se desse com relação à ameaça feita à independência do 
Paraguai; se é que deve continuar hereditariamente no Brasil 
essa política tradicional da intervenção e proteção nas repúblicas 
vizinhas." 

A situação se torna intolerável para o povo oprimido de impostos para 
enfrentar a eventualidade de uma guerra insensata: 

"O Brasil deseja que essas somas consideráveis, que são em-
pregadas em armamentos, em máquinas de guerra, como pre-
parativos para o caso de uma guerra eventual, sejam empregadas 
no desenvolvimento da ind{1stria interna ou ao menos que os 
impostos, de que se tira esse recurso, sejam aliviados ao povo. Se 
o Governo, em vez de ouvir o sentimento nacional, que clama 
pela paz, pela segurança e contra despesas inúteis, atende aos 
conselhos bélicos e odientos do nobre senador, então falta a seu 
dever e completa a ruína do país." 

Voltando ao assunto em pauta, chama a atenção do Senado para os 
abusos que se cometem em nossa diplomacia. 

Os nossos diplomatas "são quase vitalícios". 
"Mandados para as cortes de diversos países estrangeiros, 

por lá se ficam perpetuamente." 

Essa política tem graves inconvenientes: 

"Esses estadistas esquecem-se do país natal, não conhecem 
as necessidades que o tempo vai criando ou modificando; depois, 
se têm filhos, segundo as leis que regulam presentemente o nosso 
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corpo diplomático, esses filhos não ficam brasileiros, mas sim 
estrangeiros." [ ... ] "Se o serviço da diplomacia é um ônus, pese 
igualmente sobre todos que para isso se acham habilitados; se 
é um benefício, convém também que seja distribuído por maior 
número de brasileiros e não se restrinja ao estreito círculo de 
bem-aventurados." 

A diplomacia, tornando-se perpétua, acaba por tornar-se também 
hereditária: 

"Os filhos desses diplomatas são herdeiros natos dos cargos 
que seus pais ocupam: apenas chegam à idade viril, às vezes 
sem conhecerem nem a língua nacional e muito menos o que se 
passa no Brasil, são logo aproveitados como adidos, como secretá-
rios de legação e depois vão, naturalmente, sucedendo na carreira 
diplomática aos seus próprios pais." 

Observa que se deteriora a imagem do Brasil no estrangeiro, a ponto 
de vários países proibirem a emigração para a nossa terra: 

"Conviria que nossá diplomacia procurasse desvanecer esse 
mau conceito que as co+tes da Europa têm recebido em relação 
ao Brasil, e fazer com que não pese esse odioso preconceito sobre 
o nome brasileiro; a ponto de proibir-se expressamente que os 
súditos dessas nações venham ao nosso país. Até Portugal, cuja 
população irmã alimenta constantemente a nossa, está tomando 
medidas severas contra a imigração e ultimamente viu-se obri-
gado a mandar vasos de guerra para proteger seus súditos no 
Pará. Isso é uma vergonpa para o Brasil!" 

Queixa-se a seguir do procedimento do cônsul português em São Luís 
do Maranhão arrogando-se "o cophecimento de inventários e de tomada 
de contas pertencentes aos súditos de suas nações". 

Levanta enfim a questão do asilo político prestado pelo cônsul bra-
sileiro em Montevidéu a "um cidadfto respeitável mas criminoso político 
daquele país". 

Defende o direito de asilo nos países sul-americanos, mas julga neces-
sário regulamentá-lo, para evitar notas de protesto, como a que o Brasil 
acaba de receber do Uruguai: 

"O fato é que infelizmente nesses Estados ( sul-::unericanos) 
reina constantemente a anarquia, há repetidas revoluções e em 
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virtude dessas desordens homens muito dignos c rcspeitúveis, 
que se acham nelas envolvidos, seriam vítimas infalíveis dos par-
tidos que alternativamente tomam o poder, se pudessem ser apa-
nhados pelos Governos que triunfam e levados perante os tri-
bunais inimigos. Por conseguinte o direito de asilo de que por 
costume se acham de posse os agentes diplomáticos acr~ditados 
junto dos Governos desses Estados é um fato que deve conser-
var-se para o bem da humanidade, no interesse desses próprios 
Estados, porque alternativamente seus chefes se vêem forçados, 
cedendo à adversidade, a procurá-lo." [ ... ] 

"Seria conveniente, para evitar conflitos desagradáveis, que 
se limitasse esse direito consuetudinário ou se fato legal somente 
enquanto o diplomata possa evitar que o criminoso que procura 
seu asilo seja apanhado e levado perante os tribunais do país, 
fazendo-o retirar- se do asilo no mais breve tempo possível." 

27 de julho de 1875, t. III, p. 422425. 

N. &C. 

Continuava a discussão do orçamento do Ministério dos Estrangeiros. 
O visconde de Niterói que atacara com v2emência os liberais, especial-
mente o senador Pompeu, a propósito da questão do Rio da Prata, era 
Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

O direito à arrecadação e inventário dos bens de seus compatriotas 
falecidos foi sempre alegado pelos cônsules estrangeiros no Império. As 
atas do Conselho de Estado estão cheias de debat':'s acerca desse assunto, 
ora aceitando, ora negando a licitude dessa interferência, conforme as cir-
cunstâncias ( 82 ). 

O asilo a perseguidos políticos (jamais a criminosos comuns) em re-
presentações diplomáticas (não nas consulares) é um direito peculiar à 
América Latina, precisamente pelos motivos tão bem expostos pelo sena-
dor Pompeu. Era um simples costume até 1928 quando a Sexta Conferên-
cia Internacional Americana, de Havana, aprovou uma convenção a res-
peito. Foi ratificada pelo Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Pana-
má, Salvador e Uruguai. Países que ainda não ratificaram têm contudo 

(2) V. Sli:RGIO CORrul:A DA COSTA: Pareceres do Conselho de Estado e do 
consultor do Ministério ãos Negócios Estrangeiros. Rio de Janeiro, M. R. E., 1942, 
p. 132 e seguintes. 
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75/7 

aplicado os princípios da convenção. Os países europeus e os Estados Uni-
dos não os aceitam, nem aplicam. 

Mas em geral os cônsules nos países latino-americanos exerciam tam-
bém as funções de agentes diplomáticos. 

Em 15 de janeiro de 1875 os generais do Uruguai depuseram o presi-
dente Ellauri e puseram na presidência D. Pedro Varella. Este golpe 
teve aprovação unânime da Assembléia. Ellauri asilou-se num navio de 
guerra brasileiro. Vários políticos depostos de suas posições asilaram-se 
em consulados e legações. 

Em 1875, o Brasil tinha um Enviado Extraordinário e Ministro Ple-
nipotenciário em Montevidéu, que era o barão de Aguiar de Andrada. 
O Cônsul-Geral era o coronel honorário Eduardo Carlos Cabral Des-
champs. Além disso tínhamos vice-cônsules e agentes consulares em onze 
cidades uruguaias. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Apresenta requerimento sobre o projeto em discussão: 

"Requeiro que se adie a discussão do projeto por 15 dias, 
à espera de que na Câmara dos Deputados seja votado o projeto 
decretando a reforma da Constituição no sentido da eleição di-
reta." 

Justifica longamente seu requerimento. Trata-se de um projeto de lei 
em votação na Câmara dos Deputaqos, alterando a lei eleitoral e intro-
duzindo as eleições diretas. Julga inútil a discussão por várias razões. O 
ministro do Império, por cuja repartição corre o projeto, está ausente por 
doença. A própria Câmara dos Deputados acabava de adotar, 

"[ ... ] por grande maioria outro projeto incompatível com 
a base deste que ora discutimos, isto é, julgava de utilidade 
consultar o país para autorizar a reforma da Constituição no 
sentido de decretar a eleiçãQ direta." 

Não há pois condições de discutir o projeto, de vez que, 

"[ ... ) o Govemo atual, querendo tirar a razão de ser do Partido 
Liberal, arrogou-se o papel de reformador, ou executor de várias 
reformas contidas no programa do Partido Liberal mas fazendo-as, 
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não como deseja ou pretende o Partido Liberal, segundo as ne-
cessidades do país, porém sim pelo modo que ele entende, re-
formas que por via de regra têm piorado o mal a que se propõe 
remediar." 

Cita, como exemplos de usurpação do Partido Conservador, a reforma 
judiciária, que só trouxe vantagens aos amigos do Governo, a substitui-
ção da lei do recrutamento pela lei da conscrição "esse terror das famílias". 

"As reformas sofismadas não satisfazem às necessidades pú· 
blicas; elas continuam a reclamar pelas verdadeiras reformas; se 
um dia não forem satisfeitas, é muito de recear que aconteça 
aquilo que enunciou o nobre barão de Cotegipe, isto é, que em 
vez de abrirmos um leito largo por onde corram naturalmente, 
fertilizando ou fecundando as instituições, transbordem impe-
tuosamente, levando tudo de rojo como essas desastrosas inun-
dações que alagam os campos causando grandes desastres, para 
depois fecundarem o solo." 

Analisa com minúcias de exemplos os inconvenientes do sistema elei-
toral vigente e termina apresentando o requerimento. 

3 de agosto de 1875, t. IV, p. 44-51. 

N. &C. 

Continuava o debate dos liberais com os conservadores, especial-
mente contra o ministro dos Estrangeiros, barão de Cotegipe, que protegia 
a figura do presidente do Conselho, o duque de Caxias. O senador Pom-
peu volta a defender seu requerimento com novas explicações na sessão 
de 6 de agosto (Anais, IV, 86-89). 

A apresentação da lei reformando o sistema eleitoral foi feita pelo 
ministro do Império, conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, em 
1873. Converteu-se no decreto n9 2. 675, de 20 de outubro de 1875. Ao 
mesmo tempo a Câmara dos Deputados manifestava-se a favor de uma lei 
que estabelecesse a eleição direta e cens'tária. Mas entendia que seria 
necessária uma reforma constitucional, visto como a eleição em dois graus 
era prevista na Carta de 1824. Esse processo vai ser seguido pelos libe-
rais em 1878, com mau êxito, porque o Senado não aprovou a lei prepa-
ratória da reforma. Só em 1881 o Gabinete Saraiva conseguirá fazer a 
reforma por lei ordinária, em face do artigo 178 da mesma carta que 

305 



dizia: "Só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições dos 
poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo 
o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, 
pelas legislaturas ordinárias." 

Uma lei ordinária modificando um artigo reformável da Constituição 
passaria necessariamente pelo Senado. 

Uma reforma constitucional, autorizada por lei especial, como se dera 
na aprovação do Ato Adicional, seria na fase final votada só pela Câmara, 
porque só os deputados viriam munidos dos poderes constituintes, já que 
o Senado era vitalício. Assim se compreende que o Senado tenderia sem-
pre a votar contra uma lei autorizativa da reforma constitucional. 

O Governo teve força em 1875 para fazer passar a "lei do terço", e 
não a autorização de reforma constitucional para adotar a eleição direta. 

O recrutamento, que era um terror dos jovens, foi substituído pela Lei 
nQ 2.556, de 26 de setembro de 1874. 

A violência com que era feito o recrutamento não é própria do Brasil. 
A literatura universal está cheia de descrições e protestos contra essa bar-
bárie. O mal vinha, entre nós, do t~mpo da colônia. Na curiosa obra de 
Antônio Moniz de Sousa ( 83 ) encontra-s·e uma viva e revoltante descri-
ção do modo pelo qual eram caçados os rapazes destinados às armas. "]!: 
o recrutamento o despertador da intriga, de todas as vinganças, é uma 
revolução formada". 

Dois anos após, publicava-se outro opúsculo que profligava dura-
mente o recrutamento ( M). 

O recrutamento no Brasil é o mais devastador que é possível. Para 
escapar dessa calamidade muitos jovens buscavam isenção dos sacerdo-
tes e religiosos. Daí resultavam maus religiosos, que perturbavam a vida 
dos conventos, engrossavam a lista de maus padres. E quando o Governo 
quis impedir o abuso, com apoio dos bispos, começou a fraude da fuga 
para Buenos Aires, "donde vêm orcj.enados", diz o marquês de Lavradio 
ainda em 1770, "e daí tornam a recolher-se para suas casas". (Revfata do 
THGB - n9 255, p. 203). 

Com a independência, a calamiÇlade não melhorou. Pelo menos o pa-
dre Feijó acusa José Bonifácio de promover brutalmente o recrutamento 
em São Paulo, numa longa e veemente representação a D. Pedro I. Nas 

(83) V. ANTONIO MONIZ DE SOUSA: "Viagens e observações de um brasilei-
ro", publicado em 1834. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n9 72, 
1945, p. 36. 

(84) V. HENRIQUE JORGE REBELO: Memórias e considerações sobre a for-
mação do Brasil, Bahia, 1836, reproduziqo na Revista do IHGB, t.omo XXX, 1867. 
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palavras de Feijó, o Patriarca comprometia a honra do imperador, "porque 
convidando V. M. aos paulistas a voluntariamente se incorporarem, [ ... ] 
eram estes, os voluntários, conduzidos à capital em correntes e algemas, 
reproduzindo-se as cenas de lástima e horror que encheram de consterna-
ção esta província ao tempo elo passado .antigo despotismo" ( 85 ). 

O assunto foi objeto de calorosos debates na Câmara dos Deputados 
(ver discurso de Rafael de Carvalho em 20 de junho de 1836 (Anais, 1, 
198). Em 1837, pela lei 45, de 29 de agosto de 1837, o regente Feijó ad-
mitiu a substituição dos recrutados por "substitutos idôneos e, quando 
estes não sejam considerados tais pelo Governo, terá lugar a substitui-
ção, mediante a quantia de 400$000 rs., que entrará efetivamente para 
os cofres públicos", Tal medida criou um privilégio escandaloso para as 
classes ricas. 

Novos debates travaram-se em 1845 ao discutir-se nova lei. Ângelo 
Moniz da Silva Ferraz descreve os horrores do recrutamento e aponta 
os erros cometidos. O ministro da Guerra, Jerônimo Coelho, concorda 
e promete corrigir os abusos. Ainda que para ser aceito como substituto 
idôneo, o escravo devesse ser previamente libertado, o deputado Santos 
Barreto, militar, declara que o exército estava cheio de libertos que con-
servavam a mentalidade servil e "um exército de escravos é péssimo" (ver 
Sessão de 31 de janeiro de 1845). 

Dois anos depois há novo debate, onde os depoimentos de vários 
deputados comprovam a permanência dos abusos (ver: Sessão de 10 de 
maio de 1847, Anais, 1, 34). 

Agora em 1875, depois de nossa maior guerra, o Sr. Pompeu declara 
que a "conscrição que substituiu o recrutamento somente mudara de 
nome o fenômeno, porque continuava o terror das famílias". 

A palavra do Governo se manifestava em tom bem diverso. Na Fala 
do Trono de encerramento da sessão legislativa, o imperador considerou 
a nova lei um grande passo no sentido do progresso: 

"A nova lei do recrutamento vai acabar com o antigo e muito defei· 
tuoso sistema da leva forçada, realçando a condição do soldado brasi-
leiro, e distribuindo com igualdade e sem vexames o ônus do serviço mi· 
lítar. É uma reforma condigna do nosso patriotismo e adiantamento". 
(Falas do Trono - coligidas pela Secretaria da Câmara dos Deputados. 
Rio de Janeiro, 1889, p. 722). 

(85) V. A. E'LLIS JR.: Feijó e a 1~ metade do século XIX, São Paulo, CEN, 
1940, Coleção Brasiliana, p. 277. 



75/8 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Não tem a audácia de 

"[ ... ] pretender penetrar nos arraiais de Marte e muito menos 
quando à sua porta reluz a invicta espada do nobre marechal, 
duque de Caxias." 

Propõe-se apenas a fazer alguns reparos sobre o orçamento da guerra. 

Volta a criticar a situação semibelicosa e de paz annacla em que se 
encontra o país, devido à questão do Rio da Prata, com grandes sacri-
fícios para o povo: 

"Tanto é grato aos meus ouvidos o sibilo da locomotiva, o 
estrépito das máquinas ou a harmonia da arte da música, quan-
to me é ingrato e horripilante o eco do canhão e o retinir das 
espadas e lanças." 

Sabe que hoje são necessários os exércitos permanentes, mas esta 
necessidade não justifica o pretextq dos gastos militares solicitados para 
enfrentar a eventualidade de uma nova guena. 

"Sei que se costuma dizer muitas vezes o conceito latino -
si vis pacem, para bellum, mas sei também que muito se tem 
abusado deste conceito, TI!'f minha opinião falso, e que tem por 
vezes sido fatal aos Estadoi;. 

:E: falso este conceito, não só natural como historicamente." 

A prova mais convincente disto é o exemplo do que aconteceu com 
o ditador Solano Lopez. Não pode assim aprovar 

"[ ... ] o entusiasmo que ainda anteontem mostrou o nobre ex-
ministro da Guerra, quando nos disse, no seu arroubo pela pro-
fissão das armas, que o elemento militar era fotografia das na-
ções modernas, querendo com isto dizer, que tanto mais floresce 
um país, quanto maior, mais brilhante e numeroso deve ser o 
seu estado militar." 

O mesmo ex-ministro tentou provar que hoje as despesas militares 
são menores que as anteriores, muito inferiores às de países da Europa. 
A afirmação oferece oportunidade ao orador de demonstrar com abun-
dantes estatísticas a inexaticlão da tese ministerial. Mostra que a despesa 
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das pastas militares não só ~oram excessivas mas resultantes de "atos ile-
gais e abusivos". 

No entanto, apesar de tantos abusos, não se resolveu a questão dos 
capelães dos corpos de exército: 

"Foi já dito, Sr. presidente, que os capelães não podem 
ter jurisdição eclesiástica, senão aquelas que recebem do ordiná-
rio, em cuja diocese se acharem; por conseqüência dependentes 
dessa autoridade, porque não tinham ou não têm fure proprio, 
jurisdição alguma eclesiástica. Logo, a organização que o corpo 
eclesiástico exigia para bem servir ao exército era de constituir 
um isento nesta corte, onde o capelão-mor deve residir com 
poderes para conferir a porção conveniente aos capelães dos 
corpos ... 

O Sr. Mendes de Almeida: - Apoiado.  
O Sr. Pompeu: - . . . mas solicitar a jurisdição de quem a  

pode dar ... 
O Sr. Parnnaguá: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - . . . da Santa Sé, que então isentaria o 

corpo eclesiástico militar da jurisdição dos ordinários ... 
O Sr. Mendes de Almeida: - Apoiado." 

Refere-se à necessidade da criação de companhias de artífices solda-
dos semelhantes às escolas de artífices marinheiros. Termina, entrecortan-
do seu discurso por ásperos apartes, lendo trechos de jornais de diversas 
províncias sobre as atrocidades que se vêm cometendo com a lei da cons-
crição militar: 

"[ ... ] esta lei tem a espada pendente sobre a cabeça do 
infeliz que vai tirar um prêmio nessa loteria de sangue! 

O Sr. Leitão da Cunha: - A caçada humana era preferível... 
O Sr. Pompeu: - A caçada humana de alguma maneira era 

preferível à sorte do pobre, porque ele contava sempre escapar, 
embora não escapasse; mas, com a lei que o alista, que o sub-
mete à uma donde tem de tirar um bilhete com o seu nome, 
ele expõe-se a uma contingência terrível, e s6 este receio é para 
ele mais poderoso que aquele que podia ter do recrutamento. 

E depois, Sr. presidente, presume o Senado que essa lei 
há de dispensar o recrutamento? Duvido. Deus queira que me 
engane." 

4 de agosto de 1875, t. IV, p. 53-62. 
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N. &: C. 

O ex-ministro da Guerra que o senador Pompeu visa em suas críti-
cas era João José de Oliveira Junqueira, aliás presente à discussão e de-
fendendo-se com apartes. 

75/9 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Aborda os assuntos da Pasta da Agricultura que é hoje 

"[ ... ] o mais importante centro de altos serviços do Estado, 
não só porque a ela se prendem grandes e importantes objetos, 
como porque dela depende a solução de graves problemas, que 
entendem com o futuro do país." 

Principia pelo assunto 

"[ ... ] que mais prende a, atenção pública, sobre a medida para 
a reprodução ou substitui\.;ão das forças vivas da indústria agrí-
cola." 

Refere-se à lei de 28 de setembro de 1871, Lei do Ventre Livre: 

"[ ... ] fato grandioso, que dá testemunho honroso dos senti-
mentos cristãos, filantrópicos dos altos poderes que a decretara 
e da nação que a recebeu com aplauso; porém não é menos certo 
que a reflexão, depois do entusiasmo humanitário, nos trouxe 
apreensões um pouco desinquietadoras sobre o futuro que aguar-
da o país sua execução completa." 

Entretanto, a decretação da lei foi acelerada, mas sua aplicação vem 
sendo morosa. 

"[ ... ] o relatório último de 1875 apenas nos diz que se achavam 
matriculados nas diversas províncias 1.409 .448 escravos faltan-
do a matrícula de 49 municípios, que não tinham remetido, ou 
completado esse processo." 

As estatísticas sobre o número de escravos são muito divergentes 
conforme os diversos relatórios. 

310 



Acha que a aplicação da lei trará emuaraços à agricultura: 

"Não está longe o futuro em que as forças vivas que ali-
mentam a indústria agrícola têm de desaparecer senão comple-
tamente ao menos em grande parte, porque a lei do elemento 
servil vai desfalcando anualmente o número de braços que se 
ocupam nessa indústria e retirando da reprodução o germe que 
a alimentava." 

A substituição dos escravos só poderá ser feita ou por braços na-
cionais ou por braços estrangeiros. 

Examina os dois aspectos do problema. Procura mostrar que a imi-
gração estrangeira está 

"[ ... ] condenada por motivos não só de ordem física como ele 
ordem religiosa, política e administrativa." 

Em visita aos principais países de emigração na Europa, verificara 
que o principal obstáculo de ordem física é a febre amarela que apavora 
os candidatos interessados em emigrar. O principal obstáculo religioso é 
porque 

"[ ... ] os protestantes aqui não podiam constituir família legiti-
ma, segundo as nossas leis." 

Também se queixavam de um obstáculo político: 
"[ . .. ] os estrangeiros, ainda naturalizando-se no Brasil, não 
gozavam dos direitos políticos dos que outros países liberalizam 
aos naturalizados." 

O principal obstáculo porém é de ordem administrativa: 
"[ ... ] o Senado sabe como têm sido tratados os emigrantes 

que chegam ao nosso país. Muitos, maltratados pela adminis-
tração pública, têm resolvido repatriar-se, e por toda a parte ser-
vem de trombetas contra o Brasil, dizendo que se têm visto 
obrigados a recorrer à caridade pública. 

O Sr. Zacarias: - É uma das principais causas. 
O Sr. Pompeu: - Parece que os empresários da colonização 

não cumprem os seus contratos e que o Governo não vela 
convenientemente para obrigá-los a manter os seus compro-
missos." [ ... ] 
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"O espetáculo que ordinariamente temos é de pobres emi-
grantes abandonando as colônias, para onde tinham sido man-
dados, voltando a esta capital e procurando por todos os meios 
regressar ao seu país, porque não encontram modos de subsis-
tência nesses núcleos colocados em ponto de difícil acesso, para 
os quais não há transporte, entretanto, que o Governo perde 
terrenos excelentes, situados ao pé da costa ou junto a estradas 
de ferro, onde facilmente poderiam ser colocados esses núcleos 
de população estrangeira e formar colônias importantes que po-
diam prosperar e chamar o concurso de nacionais." 

Quanto aos braços nacionais, 

"[ . .. J é certo que existe no país imensa cópia de inativos, 
ou para melhor dizer, vadios. 

O Sr. Zacarias: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - Mas, entretanto, o que se tem feito para 

aproveitar esses braços que preferem alguns viverem de es-
molas ou dedicarem-se a indústrias muito diferentes do trabalho 
agrícola? ' 

E por que assim sucede? Porque lhes falta inteiramente a 
educação industrial, pela qual poderiam ser aproveitados esses 
braços inativos. Se os poderns públicos procurarem dar-lhes edu-
cação profissional com que se habilitem, fundando escolas pri-
márias rurais, em vez de fü:colas luxuosas para a instrução pri-
mária ou palácios que custam 500 ou 600. 000$ cada um, obteria 
grande vantagem não só às capitais como aos lugares do inte-
rior, onde esses modestos institutos se fundassem, como há em 
muitos países." 

Sabe que alguns esforços foram feitos neste sentido, mas nada pôde 
apurar sobre seus resultados, porque os relatórios do Ministério são in-
completos e malfeitos. 

Insiste na sua preocupação relativa às conseqüências da Lei do Ventre 
Livre, que tende a perturbar a ordei:n social: 

"[ ... ] pela manumissão dos escravos atuais e pela geração anual 
desses escravos, vai entrar na população uma massa considerá-
vel de indivíduos que não têm educação alguma, que nunca se 
governaram por si, que nem têm para se dirigirem na sociedade 
capacidade suficiente porque foram sempre, até hoje, dirigidos 
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por senhores. V. Ex<1 compreende e sabe pela experiência de ou-
tros povos, quanto esses indivíduos arrancados de repente do 
estado servil sem prévio preparo e introduzidos na massa geral 
da população podem perturbar a ordem social. Aponto só esse 
perigo futuro, não quero porém desenvolvê-lo." 

Traz várias estatísticas para demonstrar o aumento da população de 
ex-escravos, cujos filhos em oito anos serão mais de 250.000. Insiste na 
responsabilidade do Estado: 

"Por conseqüência, como dizia, a lei tende a introduzir na 
sociedade uma massa considerável de indivíduos, que não têm 
educação precisa para se reger e que pode portanto perturbar 
a ordem social, do que a história nos dá mais de um exemplo. 
Para evitar-se, pois, este grande inconveniente será mister que 
os poderes públicos velem cuidadosamente na educação e apli-
cação desses indivíduos, aplicação no sentido de aproveitar não 
só a moralidade para a sociedade como as forças para a in-
dústria." 

A agricultura está em colapso e exigem-se medidas diretas para sal-
vá-la como: 

"[ ... ] facilitar capitais aos agricultores por meio de bancos 
hipotecários que emprestem a prazos longos e juro módico." 

Refere-se a medidas relativas à construção de ferrovias e termina in-
terpelando o ministro sobre o interesse em fazer extensivas estas medidas 
a todas as províncias, uma vez que vê destinarem-se já 3. 000 contos só 
para a estrada de ferro de Macaé. 

17 de agosto de 1875, t. IV, p. 259-263. 

N. & C. 

É estranho que o Pe. Pompeu, senador liberal, se refira com indis-
farçável restrição à Lei do Ventre Livre, decretada aliás por um governo 
conservador. Chamando enfaticamente a atenção para as conseqüências 
da lei, como causa da desordem social, parece perder de vista a exigência 
de justiça que a inspirava. Na sessão do dia seguinte, volta a tomar a 
palavra continuando suas observações sobre as estradas de ferro: "mais 
conviria que o Governo se encarregasse de todo o serviço da viação 
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pública, como alguns Estados estão praticando, notadamente a Inglater-
ra, pois que, como sabe o Senado, a viação pública não tem por fim 
somente o desenvolvimento da indústria e riqueza nacional, mas é tam-
bém um grande ramo do serviço público; ou, quando não adotasse esse 
expediente, seguisse um meio-termo entre os dois sistemas exclusivos, 
auxiliasse as empresas particulares, fiscalizando sempre o serviço para 
garantir o tesouro nacional" (Anais IV, 283). Criando uma espécie de 
fundo ferroviário, o Governo poderia fazer empréstimos às províncias, 
cobrando juros módicos e fiscalizando melhor o uso dos dinheiros públi-
cos. Faz novas observações sobre a linha submarina de telégrafo que une 
o sul com o norte e vai até Belém do Pará, mas "sem tocar em algumas 
províncias intermediárias". Mostra os inconvenientes desta situação. Volta 
a insistir na necessidade da melhoria dos serviços públicos, hoje quase 
todos nas mãos do Ministério da Viação e Obras Públicas, inclusive o 
serviço de portos, que deveria caber à Pasta da Marinha. Queixa-se da 
morosidade na aprovação do projeto do porto do Ceará, e do mau apro-
veitamento das terras devolutas: "há muita teiTa devoluta a aproveitar, 
muita terra de que os particulares têm se apossado indevidamente, e 
essas terras poderiam muito bem servir para núcleos de colonização, quer 
estrangeira, quer nacional. A lei de terras que se supõe vir criar uma 
fonte da receita pública, pela alienaçãp da terra do Estado a particulares, 
só tem trazido um gravame de despesa aos cofres, gravame de centenas 
ou milhares de contos" (Anais IV, 285). Cita os casos das fazendas do 
Piauí, Maranhão, Marajó e Pará, sobre as quais traz interessantes infor-
mações e especulações. Continuava a discussão sobre o orçamento do 
Ministério da Agricultura. 

75/10 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Sentia-se acanhado de voltar outra vez à tribuna e de expor a 
oposição à acusação de pretender protelar as discussões e impedir a 
aprovação das medidas propostas. Mas não pode votar em consciência 
sem os necessários esclarecimentos. 

Tem sérias apreensões: 

"[ ... ] penso que vamos entrar no regime dos déficits, e por 
conseqüência sobrecarregar o país com enorme dívida cujo prê-
mio e amortização já nos absorve grande parte da nossa receita, 
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quase um terço, e vai tomando proporções assustadoras e quem 
15abe se ameaçando a bancarrota." 

Comprova com cifras os seus temores, mostrando que no último triê-
nio a receita médfa tem sido de 103 mil contos enquanto que no pre-
sente ano, chegam 

"[ ... ] as verbas consignadas no orçamento de despesa a 
114.467:946$ afora as diversas autorizações que nesta mesma 
lei se concedem ao Governo para despesas não fixadas." 

Receia que a expectativa das receitas será frustrada devido às inun-
dações que devastaram as Províncias do Ceará, Piauí e Maranhão e as 
geadas que castigaram os cafezais das Províncias de Minas, Ri.o de Ja-
neiro e principalmente São Paulo. 

A maneira mais eficaz ele equilibrar os orçamentos 

"[ ... ] é cortar com despesas inúteis ou pelo menos com as que 
podem ser dispensáveis ou adiadas. 

Quando se discutiu o orçamento da Marinha e o da Guerra 
tive ocasião mais de uma vez de lembrar ao Governo a conve-
niência de reduzir as despesas belicosas, apesar do nobre ex-
ministro da Guerra achar que ainda eram poucas. 

O Brasil não pode e nem deve ser uma nação guerreira; antes 
de tudo deve ser industrial, se é lícito aplicar aqui a máxima 
de primeiro viver, depois ... " 

Aceitara a emenda extinguindo os ·impostos de exportação de açúcar 
e de algodão, para favorecer a agricultura, para aumentar os impostos 
de importação dos gêneros de luxo. Lembra a conveniência de acabar 
com o chamado imposto pessoal que fora exigido durante a guerra com 
o Paraguai, mas que ainda hoje é cobrado com vexame do povo sem 
grande proveito para o tesouro, de vez que entra no orçamento apenas 
com 200 contos. 

Faz a seguir minuciosas interpelações ao ministro sobre vendas e 
desapropriações de fazendas e se fixa sobre uma pergunta: 

"[ ... ]não é objeto de segredo, em quanto importa o alcance 
da casa Mauá para com o tesouro público. Mais de uma vez 
notei que esta pergunta fora feita na outra Câmara sem soluç·ão. 
Sabe-se apenas das cambiais tomadas para Londres e não pagas 
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e do depósito do Banco de Montevidéu; mas ignora-se ('Omple-
tamente quanto essa casa recebeu pelas alfândegas do Pará e 
de Santos, porque sabe o Senado que chegou a tal ponto a 
proteção escandalosa à casa Mauá que o Tesouro mandou faci-
litar ou entregar a renda de diversas alfândegas do Brasil às 
caixas filiais dessa casa s~ta nessas localidades. Da renda das 
diversas alfândegas arrecadada ou recebida pela casa Mauá não 
há ainda notícia, isto é, não se sabe sua impo1tância; por con-
seguinte ignora-se o cômputo da dívida da casa Mauá ao Te-
souro público." 

23 de agosto de 1875, t. IV, p. 356-359. 

N. & C. 

Continuava a discussão do orçamento do Império. 
O imposto pessoal, criado para sustentar as despesas com a guerra, 

consistia num desconto em todos os vencimentos pagos pelo Tesouro, 
de 2 a 10%, pelo menos até um ano depois de concluída a guerra, exce-
tuados os militares em campanha. Segundo o relatório do ministro da 
Fazenda, barão de Cotegipe, de 1876, o imposto pessoal foi extinto a 
contar do exercício de 1875-6 ( 86 ). 

O relató1io do ministro Cotegipe, de 1876, assim esclarece as tran-
sações com Mauá: "A Casa Mauá & Cia., encarregada do pagamento 
das despesas feitas no rio da Prata com o exército e a armada, recebia 
do Tesouro os suprimentos necessários para este serviço, e tendo ne-
gociado sobre Londres com o Governo, foi forçada, pela crise que so-
breveio em 1875, a suspender os pagamentos, resultando daí um débito 
da Casa Mauá de 8. 715:065$780, o qufl.l, tendo sido feitos alguns paga-
mentos, reduziu-se a 6. 849:282$620, qqe foram aceitos em cambiais em 
seu favor pelo Governo Oriental sobre a praça de Londres." ( C. Carreira, 
op. cit., p. 469). 

Em sua "Exposição aos credores" diz o próprio visconde: "Em 
1875 [ ... ] me foi negado um modesto auxílio que era iieclamado pelas 

(86) V. LIBERATO DE CASTRO CARREIRA: História financeira e orçamen-
tária do Império do Brasil. Rio de Janeiro, 18119, p. 472, 474, como também AGENOR. 
DE ROURE: História econômica e financeirci", no Dicionário Histórico, Geográfico 
e Etnográfico do Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
1922, I. vol. 1. p. 1097. 

Visconde de MAUA: Autobiografia, 2~ edição. Rio de Janeiro Zélia Valverde, 
1943. p. 227. 
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condiç·ões excepcionais em que se viu colocado o Banco ~fauú & Cia., 
em país estranho, pela terceira vez, depois de ter conseguido fazer recuar 
ali os elementos dissolventes que guerreavam o banco" [ ... ] 

Nas notas que precedem a Autobiografia, Cláudio Gannos esclarece 
o fato: "Em 1875, faltando-lhe 3. 000 contos para satisfazer compromissos 
imediatos, em transações que avultavam em mais de 100.000 contos, 
recorre a expediente lícito: propõe um adiamento pelo Banco do Brasil 
(que já o ajudara em 1869) em troca de ações da Companhia Pastoril 
que passariam ao Governo e valiam o dobro! A transação é recusada. 
Daí a moratória, seguida três anos depois ( 1878) da falência." ( Ib. p. 87). 

Alberto de Faria, em seu livro clássico, Mauá (Rio, 1926) adianta 
que as ações da Companhia Pastoril, então cotadas em 40%, foram 
vendidas adiante pela cotação de 94,7% ( p. 243). Naturalmente repugnou 
ao Governo fazer transações com títulos de empresas p1ivadas. Nessa 
época tal gênero de acordos chocava o espírito dominante acerca do 
papel neutro do Estado em relação à economia. 

O Pe. Pompeu voltará a insistir em suas teses na sessão de 23 de 
agosto, propondo emendas ao orçamento. Todas as emendas porém foram 
rejeitadas (Anais IV, 367). 

75/11 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

De tudo quanto ouve dos amigos do Governo e do total silêncio do 
Governo sobre o assunto, conclui que o Governo não está interessado 
na passagem do projeto de lei eleitoral. Apenas o ministro dos Estran-
geiros, barão de Cotegipe, se pronunciara sobre o assunto com uma 
expressão ambígua, dizendo que, como senador, continuava seu culto 
pela eleição direta, mas como minish·o "já pensava de outra maneira". 
Foi assim introduzindo emendas e modificações que tornaram 

"[ ... ] inteiramente disforme a obra querida pela qual o Sr. vis-
conde do Rio Branco morre de amores e encarece as perfeições." 

Ao ponto em que chegou, a própria oposição liberal não apóia mais 
o projeto, 

"[ ... ] desde que se funda em uma base insustentável, como é 
a eleição de dois graus; o que é que estamos fazendo aqui com 
esta discussão? Queremos enganar ao público? O público nos 
ouve e vê, e já passou o tempo, dizia o príncipe fundador do 
Império, de enganar o povo. Queremos enganar-nos reciproca-
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mente? Senhores, o filósofo romano dizia que os áugures não 
podiam encarar-se sem rir; entretanto nós nos estamos enca-
rando aqui nesta discussão sem rirmo-nos!" 

A oposição aceitará que o projeto passe, mas insistirá no seu protesto 
contra as deformações introduzidas. Receia porém que 

"[ ... ] a opinião pública, desesperando de alcançar pelos meios 
ordinários a satisfação de uma necessidade tão imperiosamente 
reclamada, tome por si a medida, que debalde tem pedido aos 
poderes públicos." 

Uma coisa entretanto é prever, pressentir uma catástrofe, outra é 
desejá-la, animá-la ou aconselhá-la. Como liberal prevê o perigo, mas 
não o deseja, como passa a demonstrar, citando passagens de seus dis-
cursos e textos dos conservadores que se pronunciaram no mesmo sentido. 

Por todas as maneiras procura-se fazer o Partido Liberal odioso 
aos olhos do povo e a campanha vem conseguindo o seu fim. Todas as 
carreiras públicas estão fechadas aos liberais. É um erro grave que se 
está cometendo porque 

"[ ... ] é da essência das sociedades regulares a existência de 
dois partidos normais. Os movimentos internos ·desses partidos, 
a fiscalização recíproca que exercem, são para atividade da so-
ciedade, para a sua energia e desenvolvimento, o que são as 
oscilações para a pureza das águas. 

Sem o movimento pelágico, as águas tornar-se-iam pesadas e 
dormentes, semelhantes e esses lagos mortos da Ásia Menor e 
da Central, chamados Asfaltites, em que a vida animal é im-
possível. 

Assim, também a nação constituída em um só partido forman-
do uma só massa sem pensar, se torna sonolenta e indolente, sem 
energia <Jomo essas raças asiáticas que vivem debaixo da opres-
são, quase sem dignidade pessoal." 

Cita Guizot em abono de sua tese. 
Enumera as objeções apresentadas rpelos senadores que sustentam o 

projeto: 

"Disseram: 1<? que não está provado seja a opinião do país 
favorável à eleição direta; 29 que nós liberais combatemos uma 
medida embor:a provisória que muito melhora o processo elei-
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toral; 39 que não aprcscutamos cmcmlas para aperfeiçoar o pro-
jeto; 49 que não temos idéia fixa sobre a base do censo para 
a -eleição direta; 59 que não concordamos sobre as minorias; 
69 que não somos liberais querendo a eleição censitária; 7<> que 
não apresentamos projeto para ser discutido e apreciado pelo 
Senado." 

Em longa intervenção de quase 20 pagmas dos Anais, refuta essas 
objeções, com apoio de citações de da:dos estatísticos e análises compa-
rativas dos sistemas eleitorais de outros países. 

24 de agosto de 1875, t. IV, p. 389-404. 
N.& C. 

Pelo depoimento do Pe. Pompeu, vê-se que os casuísmos pelos quais 
os partidos no poder procuram manter suas posições não são originalidade 
de nossa época. 

Como já se observou acima, a reforma eleitoral não estabeleceu a 
eleição direta, mas conservou o sistema do sufrágio em dois graus, prova-
velmente em respeito ao texto da Constituição. Somente Cotegipe se ma-
nifestara em outros tempos pela eleição direta, mas se julgou obrigado a 
solidarizar-se com o Gabinete a r1ue pertencia. A eleição direta será apro-
vada em 9 de janeiro de 1881 já em plena situação liberal. A campanha 
por essa reforma desenvolvia-se em toda a imprensa liberal. 

75/12 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Interpela o ministro da Guerra sobre as notícias vindas de Montevidéu, 
e não publicadas no Brasil, segundo as quais um batalhão brasileiro havia 
se amotinado em Assunção: 

"As forças no Paraguai aumentam a despesa do Estado; dão 
lugar aos ciúmes de nossos vizinhos, concorrem, talvez pela sua 
ausência do Império, fora da fiscalização do Governo, para a 
indisciplina que vai lavrando nessa parte do exército, e somos 
agora surpreendidos por esse acontecimento grave de que o nobre 
duque deve ter notícia, e que consta de um telegrama de Mon-
tevidéu." 

26 de agosto de 1875, t. IV p. 426-427. 
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N. & C. 

O ministro da Guerra e presidente do Conselho, era o duque de 
Caxias, que logo explica o ocorrido, como um ato de indisciplina jál do-
minado, mas não se refere aos 9 mortos e 20 feridos os quais constavam no 
jornal uruguaio. Estava em discussão a fixação das forças de terra. 

75/13 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Refere-se a graves agitações ocorridas na capital da Bahia. Lê as 
notícias da imprensa, pelas quais se verifica tratar-se de algo muito grave: 

"A cidade correu mesmo iminente perigo nessa ocasião pela 
superexcitação do povo, e, segundo estou informado e dizem os 
jornais da Bahia, talvez, se não fosse a prudencia, civismo e pa-
triotismo do Partido Liberal, dirigidos pelos seus chefes, espe-
cialmente do digno conselheiro Dantas ... 

O Sr. Saraiva: - Apoiado. 
O S1-. Pompeu: - . . . que auxiliou o Governo, se tivessem 

dado graves desordens incalculáveis talvez para a ordem pú-
blica." 

O pior é <1ne a culp:1 é lançada ao Partido Liberal e notadamente 
ao próprio conselheiro Dantas, chefe do Partido Liberal. Advertido pelo 
presidente do Senado, volta-se para 0: assunto, fixação das forças navais, 
que de resto foi a causa da rebelião na Bahia, pela conscrição de voluntá-
rios. Mostra com citações de vários jornais provinciais, que a mesma cons-
crição está causando agitação em várias províncias e conclui: 

"O nobre ex-ministro da Guerra, que promoveu a passagem 
dessa lei, fez-nos outro dia a sua apologia, dizendo que o povo 
devia dar graças a Deus e abençoar os legisladores que decreta-
ram uma lei, que estabelecia a igualdade entre todas as clas-
ses ... 

(Trocam-se repetidos apartes entre os Srs. Silveira Lobo e 
Junqueira.) 

Quando findarem prosseguirei. 
. . . entretanto o povo responde ao nobre ex-ministro da 

Guerra pela maneira que o S~nado tem visto, fugindo em toda a 
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parte de ser inscrito, promovendo essas sedições deploráveis con-
tra a execução da lei, desse presente que o Governo passado em 
sua paternal solicitude liberalizou ao povo." 

Com longas citações e numerosas estatísticas, mostra que países beli-
cosos, o que não é o caso do Brasil, não adotam mais o sistema de cons-
crição: 

"O Brasil tem uma população livre de 8. 400. 000, segundo o 
censo ultimamente feito pelo Governo; as classes varonis de 20 a 
30 anos, naquela proporção, devem chegar a 788 .524 indivíduos. 

Veja o Senado que massa imensa vai ser alistada para tirar-
se anualmente 3 ou 4. 000. É: portanto um alistamento excessivo. 

O Sr. Silveira Lobo: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - Para tirar-se um pequeno contingente vai-

se incutir um susto, um receio imenso na população, aterrá-la, 
desviá-la de seus hábitos, causar-lhe esses vexames, essas inquie-
tações, exageradas pelo povo, mas em todo caso reais para o 
país." 

Além de tudo isso, o novo sistema que vem substituir o recrutamento, 
verdadeira "caçada humana", é extremamente dispendioso, como passa a 
demonstrar com cifras. Termina fazendo várias interpelações ao ministro 
da Marinha. 

27 de agosto de 1875, t. IV, p. 448-455. 

N. & C. 

O ministro da Marinha era Pereira Franco, que passa logo a redargüir 
ao Pe. Pompeu. 

75/14 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O Governo favoreceu a Província do Rio de Janeiro possibilitando 
empréstimos para a construção da estrada de ferro Campos-Macaé. In-
terpelou o ministro da Agricultura se o Governo tinha a disposição de 
prestar o mesmo auxílio a outras províncias, como a do Ceará, para a 
importante estrada Baturité-Fortaleza. Recebeu garantias no sentido afir-
mativo, mas vê agora com surpresa que o projeto está embargado por 
exigência do nobre senador por Minas Gerais, "um dos altos titulares do 
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Tesouro", sob o pretexto de contenção de despesas, quando outras despe-
sas para objetos de utilidade duvidosa são autorizadas: 

"Por exemplo, para armamentos, para máquinas de guerra, 
5.000.000$000 e mais, ans quais o nobre senador concedeu seu 
voto sem escrúpulos." 

Agora, diz-se que o Tesouro vai a garra, se passar o ônus de mais 
essa despesa para o Ceará. Entende que 

" [ ... ] as estradas que tiveram um caráter de uma v1açao pú· 
blica, devia o Governo tomá-Ias em si e não concedê-las a em-
presas particulares. Aquelas porém, que tivessem s6 por fim 
desenvolver a indlistria particular de uma localidade, que não 
tivesse importância pública, estavam no caso de que o Governo 
as favorecesse como entendesse, devendo proteger as indústrias." 

A estrada que pleiteia para o Ceará cobrirá logo os seus gastos, pela 
sua importância industrial, comercial e política. 

"[ ... ] industrial, porque atravessa as zonas mais produtivas 
desde o litoral, e passa por Pacatuba, Maranguape, Acarape, Ba-
turité, zona de maior produção em cana, algodão, café, legumes 
e borracha. 

Comercial, porque dá transporte aos gêneros da produção 
dessas localidades, e também porque para ali convergem os pro-
dutos que vêm pelas estradas, que se entroncam naquela via, 
como sejam Quixeramobim, Canindé, Inhamuns, Saboeiro, Ic6, e 
até de Crato, e mesmo do fríncipe Imperial do Piauí" [ ... ] 

"Também tem importância política, porque tem por fim ligar 
para o futuro a Província do Ceará com as províncias vizinhas, 
pois naturalmente no Cariri ela se há de encontrar com a estrada 
de ferro da Bahia ou Pernambuco, e assim ficará a província 
pelo interior ligada com todo o Império, o que é uma necessidade 
do país." 

Demonstra sua asserção com abundância de algarismos. Termina 
apresentando emenda aditiva ao orçamento: 

":E: igualmente autorizado para conceder a garantia de 
2. 600. 000$ à companhia C~arense da estrada de ferro de Batu-
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rité, nas mesmas condições e com as mesmas cautelas exigidas 
para garantia de empréstimo à companhia de Macaé." 

1 de setembro de 1815, t. V, p. 8-13. 

N. & C. 

Volta a defender sua emenda na sessão do dia seguinte, com maior 
abundância de argumentos e de cifras (Anais, V, 28-31). 

O nobre senador por Minas Gerais e alto titular do Tesouro era Joa-
quim Antão Fernandes Leão. Encerrou-se a discussão sem que fosse vo-
tada a emenda por falta de quorum. 

75/15 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Lastimando a prolongada ausência do ministro do Império, por doen-
ça, propõe-se interpelar os ministros presentes, para cobrar deles as pro-
messas feitas pelo Gabinete de 25 de junho que anotara com cuidado: 

"[ ... ] reduzi as promessas que contêm no programa aos ar-
tigos seguintes: 
19 Seremos moderados e justos. 
29 Observaremos religiosamente às leis, resolvendo as questões 
internas com ânimo desprevenido. 
39 Continuaremos a desenvolver a educação e ensino popular. 
49 Procuraremos obter as providências que podem caber no tem-
po da presente sessão legislativa. 
59 Entre essas medidas o orçamento, os auxílios à lavoura e a 
reforma eleitoral. 
69 E por último declaro que se o Ministério tiver a honra de pre-
sidir às eleições, fará quanto couber em sua legítima ação para 
que a liberdade do voto seja sinceramente mantida." 

Decorridos dois meses e meio, verifica que diminuíram muito as es-
peranças de ser realizado "esse programa bastante vago e em teses muito 
sibilinas." 
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Questões mais graves não foram introduzidas no programa entre as 
quais avulta uma: 

"[ ... ] A mais importante delas, porque interessava à cons-
ciência do nosso povo, isto é, dos cat6licos, era certamente a 
questão religiosa. 

Pois bem, o que é que tem feito até hoje o novo Ministério 
para solver esta importante questão?" [ ... ] 

"[ ... ] O que vejo, é que o estado da questão permane_ce 
o mesmo; os bispos continuam presos cumprindo sua sentença; 
os vigários gerais, seus delegados, continuam a ser processados, 
e todos os mais embaraços e apreensões, que dali resultam, con-
tinuam a afligir-nos." 

Não pode crer que hoje ainda invoquem o princípio "p1·imum vívere, 
deinde religionare". 

Advertido pelo presidente de estar fora da matéria em discussão, 
examina criticamente as teses do prQgrama do Gabinete: 

"[ ... ] Esperava que, ein virtude deste compromisso, S. Ex'! 
elevasse as administrações provinciais àquela categoria de que 
já gozaram outrora, e que tirando-as desse rebaixamento em que 
elas infelizmente têm caído nestes últimos tempos, as tornasse 
mais funções administrativas do que políticas e partidárias 
(apoiados). 

É o que, porém, não tem acontecido. É para mim uma de-
cepção a continuação dessas administrações do Gabinete passado. 

É mister, senhores, acabar com esse sistema pernicioso de 
mandar fazer política nas províncias. Basta que o Parlamento e 
o Governo, na esfera elevada em que pairam, façam política. 
Deixe o Governo simplesmente na respectiva esfera administra-
tiva as administrações provinciais. Este país tem sede de boa 
administração, máxime nas províncias; está farto e cansado de 
presidentes políticos ou partidários." 

Analisa longamente os males dessa situação especialmente com refe-
rência à sua Província do Ceará qw.~ de "1868 para cá tem tido 16 ou 
17 administradores". 
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Passa depois a analisar a questão da instrução pública baseando-se 
nas precárias fontes estatísticas oficiais: 

"Segundo os mapas estatísticos, a população livre do Império 
orça por 8.223. 620 habitantes. Nesses mapas estão consignados 
como sabendo ler 1.022. 679 indivíduos do sexo masculino e do 
sexo feminino 538.089; total dos indivíduos livres que sabem 
ler: l.560. 768. São portanto analfabetos 3 .195. 990 homens e 
3.466.862 mulheres; total de analfabetos 6.662.852. Logo, 18,9% 
da população apenas sabe ler ou 5,2% de indivíduos. Quer dizer 
que quatro quintos da população livre é analfabeta. 

Vê, portanto, o Senado que as condições da população livre 
do Brasil a respeito da instrução são deploráveis." 

Situação pior do que a do Brasil só é encontrada na Turquia e nas 
províncias orientais da Rússia. 

No entanto não é por falta de sacrifícios da nação, de vez que 
as províncias gastam com a instrução 1/5 de seus orçamentos: 

"[ ... ] não há certamente país algum que faça tão grandes 
sacrifícios como o Brasil para tornar efetiva a instrução primária 
ao povo; o que indica defeito de mestres ou de fiscalização ou 
de sistema." 

Pretende-se reorganizar o sistema com a implantação do ensino obri-
gatório e da instrução gratuita: 

' 1Em tese sigo a opinião daqueles que sustentam o ensino 
obrigatório, isto é, que assim como o Estado tem obrigação de 
velar sobre a família e sobre o cidadão em geral para desviá-lo 
dos crimes e dos vícios, para que a sociedade seja morigerada, 
incumbe-lhe portanto velar para que não seja cego de espírito, 
não adquka maus hábitos e se torne útil à sociedade. Portanto, 
fazer ensina~ a todo o indivíduo ou obrigá-lo a educar-se inte-
lecJ;ual e moralmente é dever do Estado. 

Este princípio é incontestável em tese; mas infelizmente não 
tem podido ter aplicação em qualquer país, por embaraços de 
ordem, que a melhor vontade dos governos não tem podido 
superar. Seremos nós mais felizes, quando não temos mestres, 
nem fiscais?" 
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Disserta longamente com muitos dados quantitativos sobre essas de-
ficiências. 

Analisando só os relatórios oficiais relativos ao Município da Corte 
verifica: 

" [ ... ] Se pelo que diz respeito a edifícios escolares acham-se 
eles nas condições descritas no tocante a móveis e utensílios o 
estado é o mais lamentável!" 

Pelo que respeita à educação física diz o seguinte: 

"Esta parte importante da educação não é só completamente 
desprezada nas nossas escolas, pela ausência de todos os exercí-
cios conducentes ao desenvolvimento físico dos alunos, como até 
mesmo contrariado pelo sistema vicioso dos bancos e mesas, pelo 
acanhado das salas, nas quais com dificuldade se podem mover 
as crianças, e pelo ar viciado que nelas se respira. 

É um documento oficial, vem no relatório do nobre ex-mi-
nistro do Império como anexo. Quanto à educação moral e reli-
giosa, diz a Comissão: 

A comissão sente dizê-lo: a educação moral e religiosa pro-
priamente dita, poucos eleIIJentos de desenvolvimento encontra 
nas nossas escolas; curando só de instrução em geral, o mestre 
cuida pouco desse importantíssimo dever do seu sacerdócio 
magistral." [ ... ] 

"Sente acanhamento para dizer a verdade [ ... ] mas a quase 
generalidade do professorado primário julga insuficientes as puni-
ções pelo regulamento, e emprega o castigo da palmatória ( con-
denado e abolido por lei), a maior parte das vezes com a auto-
rização dos pais." 

3 de setembro de 1975, t. V, p. 46-57. 

N.&C. 

A "questão dos bispos" receberia uma solução. parcial poucos dias 
depois desse discurso. Em 17 de setembro de 1875 o imperador assinou 
o Decreto n9 5.993, anistiando os bispos, governadores de bispado e 
outros eclesiásticos das dioceses de Olinda e do Pará. Desde sua orga· 
nização, o Gabinete elaborara uma exposição solicitando essa medida ao 
imperador. Este manifestou-se contrário à idéia da anistia, mas o Gabinete 
coletivamente "colocou a questão no terreno da confiança". Ouvido o 
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Conselho de Estado, o imperador conformou-se com o parecer e assinou 
~· decreto citado ( s;) . 

]!; curioso que grande número de autores atribui à princesa D. Isabel, 
como regente, a concessão da anistia. Mas ela foi um ato do próprio 
imperador, desejoso de manter à frente do Governo o duque de Caxias. 

Reunindo as estatísticas, o senador Pompeu comete um erro. Não se 
podem considerar analfabetos os menores de sete anos. Dada a imensa 
mortalidade infantil, do número de analfabetos deve ser descontado o 
número considerável de crianças. 

J!: interessante cotejar as críticas tão fundadas do senador Pompeu 
com os termos do parecer sobre a reforma do ensino primário apresentado 
pelo deputado Rui Barbosa em 1883 (1;8 ) : 

"O ensino público está à orla do limite possível a uma nação que 
se presume livre e civilizada; é que há decadência em vez de progresso; 
é que somos um povo de analfabetos, e que a massa deles, se decresce, é 
numa proporção desesperadoramente lenta; é que a instrução acadêmica 
está infinitamente longe do nível científico desta idade; é que a instrução 
secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada vez menos pre-
parada para o receber; é que a instrução popular, na corte como nas 
províncias, não passa de um desideratum; é que há sobeja matéria para 
nos enchermos de vergonha, e empregarmos heróicos esforços por uma 
reabilitação, em bem da qual, se não quisermos deixar em dúvida a nossa 
capacidade mental ou os nossos brios, cumpre não recuar ante sacrifício ne-
nhum; não só porque, de todos os sacrifícios possíveis, não haveria um que 
não significasse uma despesa proximamente reprodutiva, como porque 
trata-se aqui do nome nacional num sentido mais rigoroso, mais sério, mais 
absoluto do que o que s·e defende nas guerras à custa de dezenas de mi-
lhares de vidas humanas roubadas ao trabalho e centenas de milhões ar-
rancados, sem compensação, aos mais esterilizadores de todos os impostos." 

Segundo os dados apresentados nesse parecer, os alunos primários 
matriculados em escolas públicas e particulares eram 175. 714, excedendo 
o ano antecedente de 14. 954 somente. O aumento de alunos seria propor-
cionalmente menor que o da população. O mau aparelhamento das escolas, 
a falta de educação física, o uso dos castigos corporais, a inexistência de 
formação moral, tudo se repete ali em páginas recheadas de quadros 

(87) V. EUG~NIO VILHENA DE MORAIS: O gabinete Caxias e a anistia aos 
bispos. Rio de Janeiro, Brlguiet, 1930, p. 48. 

(88) V. RUI BARBOSA: Reforma do ensino primário, Rio de Janeiro, Câmara 
dos Deputados, 1883, p. 1-2. 
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estatísticos e paralelos com outras nações. O senador Pompeu é aí citado 
duas vezes, a propósito das estatísticas escolares. 

O ensino público, era naturalmente gratuito. Segundo se vê nos alma-
naques, o número de escolas e colégios particulares era bastante numeroso, 
mas a única tentativa de interpretação das estatísticas encontra-se no 
citado parecer de Rui Barbosa em 1883. 

A situação não melhorou nos derradeiros anos do Império. Em 1887 
o barão de Mamoré insistia em seu relatório da Pasta do Império na 
necessidade de uma reforma radical do ensino. Em 1888, era a vez do 
conselheiro Costa Pereira repetir no seu relatório: "Por tal forma estão 
fora de dúvida o atraso e a insuficiência do nosso ensino primário, assim 
como a necessidade de prover à instrução profissional, e remediar, não só 
a má organização dos estudos secundários, mas ainda os defeitos que 
se introduziam no regime dos cursos superiores, que é escusado deter-me 
em manifestar-vos quanto urge atender a este importante assunto". O mi-
nistro Ferreira Viana se expressa no mesmo tom em 1889, declarando 
"que é preciso aceitar, em toda a extensão, o dever de difundir e regenerar 
o ensino primário no Império" ( su). 

Pires de Almeida, que escreveu ~m livro otimista, L' instruction publi-
que au Brésil, em 1888, é forçado a confessar: "É incontestável que, com-
parados os algarismos da populaçãq com os das crianças matriculadas 
nas escolas, o ensino primário no Brasil não deixa de estar em desarmonia 
com o lugar que este país ocupa entre os povos cultos". 

Já no apagar das luzes do regime, a Fala do Trono de 1889 sugere 
a criação do Ministério da lnstruçãp Pública, criado efemeramente no 
início da República. 

75/16 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

A oposição liberal não pode calar-se ante o projeto eleitoral aprovado. 
É um direito que lhe assiste e por cujo exercício não pode ser acusada 
de pretender obstruir a atividade do Legislativo. Repele a acusação de 
que a eleição direta seria o primeiro degrau para a República: 

"[ ... ] Mas se a causa da eleição indireta saiu ainda vitoriosa 
do Parlamento por motivos que todos sabemos, se venceu pelo 

(89) V. AFRANIO PEIXOTO: "Cem anos de ensino primário", no Livro ão 
centenário da C{J,mara dos Deputados, Riq de Janeiro, 1926, vol. I, p. 477. 
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O Sr. Pompeu: - Assim também o Rio Grande do Norte pode 
conhecer o nobre e ilustrado Sr. visconde de Inhomirim para 
fazê-lo senador" (riso). 

Mostra a seguir, com profusão de exemplos, as distorções e as fraudes 
eleitorais devidas às eleições indiretas, e concluí: 

"[ ... ] como é a última vez que pretendo discutir esta matéria, 
porque, como disse, a oposição liberal não quer impedir ... 

O Sr. Nunes Gonçalves: - Apoiado. 
O Sr. Pompeu: - ... o que não seria um ato razoável de sua 

parte, que a maioria que tem a responsabilidade dos atos legisla-
tivos . . . (apoiados). 

O Sr. Nunes Gonçalves: - Tenha os meios de governar. 
O Sr. Pompeu: - . . . tenha os meios de governar e promul-

gar as leis, n6s nos retiramos do debate, certos de termos cum-
prido o nosso dever e apresentado o nosso protesto fundamentado. 
O país que nos julgue." 

6 de setembro de 1875, t. V, p. 99-105. 

N. & C. 

José Maria da Silva Paranhos, futuro barão do Rio Branco, foi eleito 
deputado por Mato Grosso, onde nµnca pusera os pés, graças à máquina 
eleitoral, dirigida pelo seu ilustre rai, o visconde do Rio Branco. Para-
nhos trabalhava pelo partido através da imprensa, colaborando nos jornais 
conservadores. Os casos de eleiçãq, numa província, de políticos estra-
nhos, somente em virtude do prestígio do partido não foram raros no 
Império. Mas quase todos foram de personalidades de prestígio nacional. 
Assim é que o marquês de Abrantes, baiano, residente na Corte, foi sena-
dor pelo Ceará, onde também nunca estivera; O visconde de Taunay 
(carioca) foi senador por Santa Catarina; o visconde de Inhomirim (Sales 
Torres Homem) foi escolhido senador pelo Rio Grande do Norte, o que 
motivou aliás uma c1ueda de Gahine~c; o marquês de Barbacena (mineiro), 
o visconde de Sepetiba e D. Eugônio de Lóssio e Seilbitz foram sena-
dores por Alagoas; o marquês de Monte Alegre (baiano, residente em 
São Paulo) foi senador por Sergipe; Nabuco de Araújo (baiano) foi se-
nador pelo Espírito Santo; e finalmente o duque de Caxias foi senador 
pelo Rio Grande do Sul. 
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Na Câmara dos Deputados houve também diversos casos de repre-
sentação de províncias por deputados de fora delas. No caso de Rio 
Branco, a província de Mato Grosso não saiu perdendo com a eleição 
do jovem de 24 anos, que já ensinara História e Corografia no Colégio 
Pedro II. Ganhou um bom advogado para a defesa de suas fronteiras 
com a de Goiás, que aliás era representada nessa legislatura por dois flu-
minenses. 

A situação das ordens religiosas ia de mal a pior. Morriam os velhos 
e o noviciado estava impedido de receber candidatos. Segundo o professor 
Riolando Azzi, em dois estudos publicados na Revista do IHGB, vols. 314 
e 316 ( 1977), verificou-se que D. Pedro II era fortemente favorável a 
uma regeneração do clero, e den mão forte aos chamados "bispos refor-
madores". Para isso visava a criação de novos seminários, lançando mão 
dos bens das antigas ordens (franciscanos, carmelitas e beneditinos) cuja 
renovação ele julgava impossível, chegando, ao que se diz, a repetir um 
chavão do tempo: "A época dos frades já passou." Daí o fechamento dos 
noviciados que era uma forma de extinção lenta dos conventos. 

Mas as relações do imperador com os institutos religiosos fundados 
a partir da época do Concílio de Trento ( lazaristas, salesianos, capuchi-
nhos e as filhas de Caridade) foram boas. Ele próprio escreveu no seu 
diário em 1862: "Dói-me ver como são desaproveitados os bens das ordens 
religiosas, e aprovando as idéias contidas no relatório de Nabuco, para 
que o valor de parte desses bens sirva para a educação do clero secular, 
oponho-me à entrada de noviços e noviças, a fim de que as ordens se vão 
extinguindo." 

75/17 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Congratulo-me com a volta ao Senado do ministro do Império, já 
restabelecido de sua enfermidade. Lastima entretanto que o ministro não 
pudera ainda examinar as observações que fizera o orador sobre a instru-
ção pública, o ensino obrigatório e o gratuito. Resume as idéias que ex-
pusera sobre o assunto em sessões anteriores, aduzindo mais fatos com-
probatórios. 

Informa, depois, ao ministro sobre as péssimas condições em que se 
acham as administrações das províncias. Cita os casos da Paraíba e do 
Ceará, onde os cofres públicos foram dilapidados: 

"Isto prova o pouco zelo, o desleixo que há na pública admi-
nistração, depois que entrou na convicção de que estar de cima 
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ou ter por si o Governo quer dizer tirar todo o proveito possí-
vel, lícito ou ilícito, até dos cofres públicos. 

O defeito desce da cúpula do edifício social até a base. 
É bem certa a máxima Regís ad exemplum tatus componi-

tur orbísl Se o Governo Geral entende poder conceder a seus ami-
gos milhares de contos dos cofres públicos, também os presiden-
tes de província podem bem pensar que os dinheiros provin-
ciais podem ser repartidos pelos seus amigos, e por isso não 
zelam os dinheiros provinciais; e por sua vez os tesoureiros das 
Câmaras municipais julgam também dever ficar com as rendas 
municipais; porque enfim as rendas públicas devem ser dos ami-
gos da situação. 

Por conseguinte, a este respeito o estado da administração 
provincial é o mais lamentável possível." 

Por outro lado, a situação gera a insegurança e aumenta a criminali-
dade. Cita numerosas estatísticas demonstrando o desgoverno em que se 
encontram as províncias. Refere-se , aos movimentos sediciosos que explo-
dem por toda a parte por ocasião do alistamento para o sorteio militar 
do exército e da marinha. 

Aborda depois a questão das ordens religiosas que, por um abuso 
de poder, foram proibidas de rece'per noviços, por um simples aviso do 
Ministério da Justiça de 1854: 

"Quisera saber o que o Governo pretende fazer a respeito 
das ordens existentes e que vão se extinguindo; porque, como sabe 
o Senado, as ordens religiosas eram ricas, possuíam não s6 muitas 
casas religiosas como ricos patrimônios, fruto da antiga piedade 
dos fiéis. Noto que no relatório do ministro do Império não se 
dá notícia, há quatro anos, desde 1872, de ordem alguma reli-
giosa." 

Recolhe os dados do último relatório, de 1872, que examinou a situa-
ção da província franciscana que compreende as Províncias do Espírito 
Santo, da Corte, de São Paulo e do Paraná: 

"[ ... ] consta que existem na Corte, Espírito Santo, São Paulo 
e Paraná treze conventos magníficos, que infelizmente estão quase 
abandonados, em estado de ruína. Esses conventos todos tinham 
mais ou menos patrimônio importante. Por uma exposição, ou ter-
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mo de visita que vem uesse relatório, escrito por um visitador 
da ordem de São Francisco c1ue foi a São Paulo, se verifica que o 
síndico do convento de Santa Clara, procurador da ordem es-
tava dilapidando os bens do convento, se achava já alcançado 
em cerca de 5 ou 6.000 contos, havia alienado indevidamente 
diversos terrenos da ordem e o convento estava ameaçado de 
ruína. A renda da província da Conceição da ordem francis-
cana no Rio de Janeiro ainda era nesse tempo (1871) de 12.920$ 
resultado dos juros de 186 apólices. Então só existiam seis re-
lígiosos e hoje me consta que só existem 4." [ ... ] 

"Os treze conventos pertencentes à Província da Conceição 
da ordem franciscana são os seguintes: 

19 São Francisco da Victória, fundado em 1591;  
29 Santo Antônio do Rio de Janeiro, em 1603;  
39 Santo Antônio em Santos, em 1639;  
49 São Francisco de Paula, em 1639;  
59 São Boaventura de Macacu, em 1650;  
69 São Bernardo de Angra, em 1650;  
79 N. S. da Pmha do Espírito Santo, em 1650;  
89 N. S. da Conceição de Intanhanhém, em 1655;  
99 N. S. do Amparo de S. Sebastião, em 1659;  
109 Santa Clara de Taubaté, em 1674;  
119 N. S. dos Anjos de Cabo Frio, em 1687;  
129 S. Luís de Itu, em 1691;  
139 N. S. do Bom Jesus (Ilha do Rio), em 1714.  
Eram estes os conventos que em pouco mais de um século  

a piedade e religiosidade dos fiéis levantaram do Espírito Santo 
a São Paulo, e que por falta de religiosos, que foram morrendo, 
seus sucessores, já em 1872. estavam quase todos abandonados e 
ameaçando ruína." 

Traz outros dados sobre a situação da Ordem do Carmo. Propõe: 

"Ora, se o Governo precisa de terra para a colonização, quer 
estrangeira, quer nacional, se mesmo precisa de capitais, porque 
estamos ameaçados de entrar no regime do déficit, por que razão 
não aproveita esses bens, que com mais alguns anos devem de-
volver inteiramente à Fazenda Pública, vendendo essas fazendas 
que estão desamparadas e recolhendo esses saldos que anual-
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mente faz o visitador, ou convertendo-os em apólices em proveito 
dos religiosos, ou dos cofres públicos?" 

Levanta enfim a questão sobre a saúde pública, referindo-se às pés-
simas condições de higiene em que vivem inclusive as populações do mu-
nicípio neutro, citando, outra vez, como exemplo o caso do matadouro 
que deveria ser transferido para Santa Cruz. 

9 de setembro de 1875, t. V, p. 118-124. 

N. & C. 

O ministro do Império era José Bento da Cunha Figueiredo, barão do 
Bom Conselho, que, mal restabelecido, pede licença para retirar-se logo 
no início da intervenção do senador Pompeu. 

75/18 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Felicita o Governo por suas n1tenções de restaurar a regularidade do 
orçamento. Isto porém não basta: 

"O preceito constitu,oional exige também que as despesas 
sejam devidamente fiscalizadas e que o Parlamento, exammando 
os recursos do Estado, não decrete despesas, que sejam superio-
res aos meios de que o p,aís pode dispor." 

Verifica que isto não vem acontecendo. Ao contrário: 

"[ ... ] os déficits nos últimos orçamentos são patentes, e 
têm de ser preenchidos :µecessariamente com operações de cré-
dito, com empréstimos, que ainda mais agravarão as nossas con-
dições financeiras." 

Demonstra com dados oficiais a sua afirmação e critica a inoperância 
da Comissão de Orçamento a qual 

"[ ... ] andou fazendo ;ilguma redução, aparecendo algumas 
unhas um pouco crescidas das diversas despesas, mas foi, per-
mita-se-me a expressão, uma economia de palitos. 

O Sr. Antão: - 54:000$000 
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O Sr. Pompeu: - 54:000;? é uma bagatela para tantos milha-
res. Deixou as despesas maiores e cortou apenas por alto algu-
mas das mais insignificantes." 

Para que não se repita o escândalo "de passarmos dois anos sem 
orçamento", restringe-se a essas observações, pedindo, a respeito, explica-
ções do Ministério. 

13 de setembro de 1875, t. V, p. 174-175. 

N.&C. 

Em discussão, o orçamento do Ministério da Marinha. O ministro 
Luís Antônio Pereira Franco, que assumira a Pasta no Gabinete conser-
vador de 25 de junho, responde logo ao senador Pompeu. 

75/19 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Repete, a prop6sito do orçamento do Ministério da Agricultura, as 
mesmas críticas que fizera ao orçamento do Ministério da Marinha, des-
pesas inúteis que poderiam ter outras destinações: 

"A verba - catequese e civilização dos índios - está orçada 
em 100. 000$000. 

Não sei se este serviço se tem feito regularmente e qual o 
resultado que se tem obtido da despesa que anualmente se vota 
para ele, ora no algarismo de 100, ora no de 200. 000$000. 

Segundo relatórios colhidos do ministro da Agricultura, pa-
rece-me que este serviço é nulo ou mesmo improdutivo." 

Sugere que tal verba poderia ser aplicada para fundar colônias agrí-
colas militares nas fronteiras do Império e colônias de rurícolas no interior 
do país. Louva-se na autoridade do Sr. Dr. Couto de Magalhães que 
acabara de publicar importante folheto a respeito. 

Analisa a situação das colônias militares agrícolas nas fronteiras com 
a Argentina, Pamguai, Bolívia e Guiana a cargo do Ministério da Guerra 
e observa, a propósito das colônias centrais a cargo do Ministério da 
Agricultura: 

''[ ... ] temos as que ficam nos vastos sertões, entre as Pro-
víncias de Mato Grosso e Goiás e na confluência de Coxim no 
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Taquari, em ltapura e Tocantins. Em terrenos do sertão há gran-
des extensões excelentes para estabelecimentos pastoris e criação 
de gado, tanto nas Províncias de Mato Grosso e Goiás como no 
Piauí, Maranhão e Pará. 

Segundo o Sr. Couto de Magalhães, existem na Província 
de Minas 60. 000 indivíduos desocupa:dos, que se denominam 
agregados, os quais não têm outra ocupação senão a que lhes 
dão os senhorios das terras em que se acham. Poderiam ser apro-
veitados para a fundação dos estabelecimentos no interior das 
províncias." 

Volta a levantar questões relativas à construção de esh·adas de ferro 
e a outras questões da Pasta de Agricultura, com grande profusão de 
dados estatísticos ·e sugestões de operações de crédito que possibilitem 
as construções mais urgentes, especialmente da ferrovia do Ceará. 

14 de setembro de 1875, t. V, p. 190-196. 

N.&.C. 

Em discussão, ~orçamento do Ministério da Agricultura, cujo titular, 
Tomás José Coelho de Almeida, passa a esclarecer questões levantadas 
pelo Pe. Pompeu. Na sessão de 21 de setembro, o Pe. Pompeu propõe, 
sob forma ·de emenda ao orçamento, sua idéia sobre o financiamento à 
estrada de Baturité: "Fica igualmente autorizado a emprestar ou a ga-
rantir o empréstimo até 3. 000. OOQ$ à Companhia Cearense da Estrada 
de Ferro de Baturité, nas mesmas condições e sob as mesmas garantias 
para o empréstimo à Companhia ~acaé, podendo do capital já garantido 
à estrada de Batu11ité, converter igual quantia à do empréstimo." 

O brigadeiro (honorário) José Vieira Couto de Magalhães, extraor-
dinário administrador, que hoje srria chamado ''homem de visãó', es-
creveu numerosos estudos sobre problemas brasileiros, especialmente so-
bre os indígenas. O trabalho a que se refere o senador Pompeu é a Me-
mória sobre as colônias militares, 1wcionais e indígenas. Rio de Janeiro, 
1875. 

A catequese limitava-se ao envio de missionários capuchinhos, sem 
nenhum plano sistemático. Couto de Magalhães, conhecedor profundo 
do sertão de Minas e de Goiás, onde tentou iniciar a navegação do 
Araguaia, estabelece, pela primeira vez desde a expulsão dos jesuítas, 
um sistema de aproveitamento dos selvagens em colônias (que lembram 
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as antigas aldeias jesuíticas) e de colocação da população instável de 
Minas. Tinha fascinação pelo mundo indígena e cria na possibilidade 
de cooperação do exército na ocupação dos grandes vãos de nosso inte-
rior. Foi o precursor de muitos antropólogos modernos. Um conceito 
seu Joaquim Nabuco destaca no necrológio proferido no IHGB: "Cada 
tribo que nós aldeamos é uma tribo que degradamos, e que por fim 
destruímos com as melhores intenções, e gastando o nosso dinheiro." 

Quanto à Estrada de Ferro de Baturité, lê-se na útil obra de J. do 
Nascimento Brito (9º): 

"O Governo da província, em 25 de junho de 1870, contratou-a 
com o senador Tomás Pompeu de Sousa Brasil e outros que cederam 
seus direitos à Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité." 

"Em 30 de novembro de 1875 foram inaugurados os trechos de For-
taleza a Paracatuba e o ramal de Maranguape. O p:dmeiro trem chegou 
a Baturité em 2 de fevereiro de 1882". 

75/20 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Interpela o ministro da Fazenda sobre as verbas consignadas para 
a Casa da Moeda e a Tipografia Nacional. Quanto a esta última, que 
deveria estar habilitada a publicar o Diário Oficial, vê que desde 1873 
recebe uma verba de 200 contos, e no entanto os trabalhos das duas 
Câmaras continuam a ser publicados por empresas particulares. 

16 de setembro de 1875, t. V, p. 235. 
N.& C. 

O ministro da Fazenda, que responde logo às interpelações do Pe. 
Pompeu, em o barão de Cotegipe. 

A história da Casa da Moeda foi objeto de uma série de artigos 
escritos por Tasso da Silveira na publicação denominada Casa da Moeda, 
desde o primeiro número até o n9 24. Funcionav·a a princípio na Bahia 
desde a colônia; foi transferida para o Rio de Janeiro e depois desdo-
brada em três, com o acréscimo da de Pernambuco. 

A Tipografia Nacional, hoje Imprensa Nacional, teve origem por 
ato de D. João VI. O livro clássico para sua história são os Anais da 

(90) V. JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO: Meio século àe estradas àe ferro, Rio 
de Janeiro, São José, 1961. 
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Imprensa Nacional por Vale Cabral, 2 vols. Rio ele Janeiro, 1831, com 
um suplemento publicado nos Anais da Biblioteca Nacional, vol. 73. 1954. 
A imprensa ou "Tipografia Imperial e Nacional" não era uma oficina de 
grande vulto e publicava o Diário Oficial e os relatórios ministeriais. O 
Diário da Cdmara e do Senado saíam, por contrato, cm jornais, e em 
avulsos. Só nos últimos decênios do Império começaram a aparecer os 
Anais do Parlanumto Brnsil,efro compilados por Antônio Pereira Pinto c 
depois pelo barão .Homem de Melo que prosseguiu seu trabalho na 
República. Os Anais foram impressos pela Imprensa Nacional. 

Acerca das dificuldades de organizar os Anais com elementos disper-
sos, ver a nota de Antônio Pereira Pinto anteposta ao Tomo IV dos Anais 
da Cdmara, de 1829. 

Assim que os Annis da Constituinte, baseados nos Diários, redigidos 
pelo conselheiro José Biancardi, só apareceram em 1872, organizados 
por Antônio Pereira Pinto. Os Anais do Senado de 1826 apareceram 
entre 1877-1879. De 1858 a 1879 apareceram nos respectivos anos, ou 
no seguinte impressos em várias oficinas. A falha entre 26 e 58 só foi 
preenchida posteriormente. Os Arwis da Câmara de 1826-1828, 1831, 1834, 
1853, 1856, impressos em oficina 'particular, apareceram depois de 1874. 
Para uma minuciosa notícia das publicações parlamentares, ver Boletim 
da Biblioteca da Cdmara dos Deputados, n<? 12. Por aí se vê como eram 
difíceis as pesquisas no campo da História Parlamentar. 

75/21 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

O projeto em discussão se refere à questão do recrutamento, o qual, 
pela Constituição é da competência da Câmara dos Deputados. 

Sem querer entrar na apreciação da lei do sorteio, observa que já 
manifestou suas restrições a respeito desde 1873. Considera que a lei do 
sorteio não pode agradar nem à classe pobre nem à classe abastada: 

"Não agrada à classe pobre, porque o nosso povo .está bem 
acostumado a ver como em nosso país são observadas as leis; 
não acredita na imparcialidade dos agentes incumbidos do pro-
cesso de alistamento, do sorteio; enfim da execução desta lei. 
Às classes ricas também não agrada, porque todos sabem como 
se acha constituído o nosso exército. O pai de família que tem 
criado e educado seu filho em certas condições de moralidade, 
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não o que ver tarimbanclo c;om solclados pou(;o moralizaclos <los 
que infelizmente se compõe a maior parte de nosso exército." 

Vota no sentido de que o projeto não seja aceito. 

18 de setembro de 1875, t. V, p. 274-275. 

N.& C. 

O Pe. Pompeu reporta-se ao artigo 36, n<? II da Consti~-ão, se--
gundo o qual é competência "privativa da Câmara dos Deputados a 
iniciativa [ ... ] sobre recrutamentos". 

75/22 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Felicita o Governo 

"[ ... ] pelo caminho que acaba de encetar, para resolver a gr.an--
de questão pendente, que chamava-se religiosa." [ ... ] 

"[ ... ] o Governo consiga pôr termo honroso, agradável e sa-
tisfatório a esta questão, que tanto afligia a consciência do catóni-
co, e assustava ao país, a fim de restabelecer a harmonia que se 
achava quebrada entre o Estado e a Igreja, sem ofensa ou quebra 
da dignidade dos altos poderes civil e espiritual ou dos d1efe5 
que os representam, corrigindo assim o erro de seu antecess.oc. 

Com efeito, Sr. presidente, o Gabinete transacto havia se :in-
ternado em uma vereda difícil, escabrosa e sem saída. O Gabi-
nete atual pensou bem em recuar." 

O atual Gabinete de 25 de junho condena assim e repudia o Gabinete 
de 7 de março: 

"É, portanto, de esperar que também não apareçam mais 
resistências aos atos legítimos do Governo, nem às leis civis do 
país; e nem tampouco que o poder civil, de sua parte, trans-
ponha seus limites, enfim sua competência, ingerindo-se no que 
pertence ao espiritual; e que procurem ambos os poderes discri-
minar claramente a es~era de sua ação para de futuro evitar-se 
a repetição desses conflitos que perturbaram as consciências, e 
ameaçaram até a ordem pública." 
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Não sabe até se seria conveniente anistiar o Ministério de 7 de março, 
porque 

"[ ... ] se o Governo atual entendeu que o ato praticado pelo 
Governo passado fora uma falta, um erro grave, é natural que 
por este erro ou falta incorresse esse Governo em alguma penali-
dade, que conviria esquecer, já que o manto imperial vem sabia-
mente cobrir as faltas dos vencidos e vencedores e derramar o 
bálsamo do esquecimento. E nem essa cautela é fora de propósi-
to, porque o chefe do Gabinete de 7 de março deve lembrar-se 
do que sucedeu ao marquês de Pombal; por isso para tudo esque-
cer-se, convinha estender a anistia ao Ministério passado." 

O Partido Liberal demonstrou a sua boa vontade de apoiar o Go-
verno nesse assunto, quanto em outros que pretende reformar, especial-
mente a lei eleitoral. Tanto assim que 

'•[ ... ] nós os liberais daqui aconselhamos aos nossos amigos das 
províncias que não deixe~ de comparecer às urnas, mais digo, 
nesta esperança ou confiança, do que mesmo na medida da re-
forma eleitoral que acaba de passar; porque, como mais de uma 
vez externamos, a medida que passou não é completa, mal pode 
remediar os inconvenientes que todos lamentamos e censuramos; 
porém, desde que for acompanhada com o propósito sincero do 
Governo de dar liberdade ao voto, embora ela seja imperfeita, 
pode produzir o efeito que todos desejam." 

Propõe-se fazer considerações sobre diversos serviços e repartições. 
Critica o Conselho de Estado pela lentidão com que procede nos 

assuntos sujeitos à sua consulta: 

"Diz-se geralmente que o Governo, quando quer obstar ou 
paralisar a expedição de 1tlguma questão, remete-a para o Con-
selho de Estado, porque ali permanece até quando Deus é ser-
vido. É esta a opinião que, com razão ou sem ela, se tem for-
mado da lentidão das consultas do Conselho de Estado." 

Cita vários exemplos em confirmação desta opinião. Censura a "inex-
tricável confusão'', da administração central, com interferências de um 
Ministério nos assuntos atinentes a outros Ministérios. Refere-se em es-
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pecial ao caso tlo sislema de colonização, à lei das terras, a respeito dos 
quais faz severas críticas. Censura cm particular a atuação do ministro 
da Agricultura, o qual 

"[ ... ] prometeu-nos fundar uma Escola Superior de Agricultu-
ra, ou tomar a si talvez a Escola Agrícola de Juiz de Fora. Já ti-
ve ocasião de lembrar ao nobre ministro a conveniência de criar 
escolas elementares agrícolas, escolas profissionais de 19 grau. 

Não entendo a grande utilidade de se criar uma Escola Nor-
mal Superior de Agricultura, semelhante à que existe em Grignon 
e em diversos países da Europa; mas é de toda a conveniência 
que na educação primária se inoculem logo os princípios da edu-
·cação profissional; que, quando não se possam criar escolas 
dessa ordem em muitos lugares, ao menos o Governo procure 
localidades convenientes, aproveite terrenos, apropriados, do Es-
tado, para fundar escolas modestas, como esta que existe do Ins-
tituto Agrícola do Rio de Janeiro, estabelecida no Jardim Bo-
tânico. 

Sr. presidente, a escola modesta do Instituto Agrícola pres-
ta, em minha opinião, um dos mais relevantes serviços ao país." 

Critica a política ferroviária que só atende aos interesses de pode-
rosos protetores: 

"O Governo mandou bem estudar a estrada de Curitiba a 
Cuiabá. Estes estudos, segundo os relatórios, estão já concluídos. 
Não sei em quanto importam: devem ter custado muito dinhei-
ro, porque a estrada se estende por 895 km divididos em quatro 
seções. Desejava saber se o Governo está resolvido a mandar 
empreender esse trabalho, isto é, a fazer essa estrada de Curitiba 
a Mato Grosso através desse deserto, estrada que importa em 
muitos milhares de contos de réis. E para que fim, senhores? 
Pois quando temos em diversas províncias pontos muito impor-
tantes a ligar por meio de vias férreas para desenvolver a indús-
tria local, e dar saída a seus produtos, pontos conhecidos, que 
não dão exportação, porque não podem, por falta de condução 
fácil, há de o Governo empenhar grandes capitais em abrir es-
tradas prolongadas como essa de Curitiba a Mato Grosso através 
de um deserto? Para trazer o quê?" 
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Termina agradecendo ao Senado a licença que llie concedera: 

"[ ... ] durante a minha ausência por motivo de moléstia, na 
Europa. 

Agora ser-me-á lícito voltar à minha terra depois de uma 
ausência de quase dois anos, e solicitando desculpas aos meus 
ilustres colegas, se os enfadei, ou não os ajudei devidamente, 
oferecendo-llies também minha pequena utilidade em minha pro-
víncia. Tenho concluído" (Muito bem. Muito bem). 

20 de setembro de 1875, t. V, p. 286-292. 

N.& C. 

A sessão legislativa já fora prorrogada duas vezes, e o Pe. Pompeu 
não poupa um Senado exausto de suas implacáveis e minuciosas críticas 
ao Governo. Ele estivera ausente do Senado em 1874, quando não tomou 
parte nos trabalhos. 

O Gabinete Caxias, como se disse acima, cortou o nó górdio da Ques-
tão Religiosa concedendo a anistja, única maneira de sair do labirinto 
em que entrara o Gabinete Rio Branco, processando sucessivamente os 
bispos e os governadores da diocese por eles nomeados e, ainda, arris-
cando-se a processar coerentemente outros bispos que tendiam a acompa-
nhar os dois processados como esteve prestes a fazer a D. Sebastião La-
ranjeira, do Rio Grande do Sul. 

Curioso é que o senador Pompeu é precursor da chamada "anistia 
recíproca", quando afirma que o ato atinge o Gabinete passado, cujo erro 
deve também ser esquecido. 

O Conselho de Estado não tipha um secretariado permanente. Cada 
ministro comparecia à seção do Conselho relativa à sua pasta com os 
processos que deviam ser debatidos. As atas eram redigidas por um dos 
conselheiros. Elas e os pareceres ( çhamados então consultas) voltavam ao 
Ministério de origem. Os pareceres do Conselho de Estado pleno estão 
na maior parte publicados. As atas estão sendo publicadas por colabora-
ção entre o Senado e o Arquivo Nacional. O processamento era realmente 
lento, mas os assuntos que iam ao Conselho eram evidentemente graves. 

Referindo-se ao ensino profissional é notável que o Pe. Pompeu lance 
a idéia da pro~issionalização a partir do primeiro grau, coisa que a atual 
legislação procura atingir. 
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77/1 

O curso <lo ]ar<lim Botúnico chamava-se Imperial Instituto Flumi-
nense de Ag1icultura. Foi criado pelo decreto n<> 2.607, de junho de 1860, 
sendo anexado ao Jardim Botânico. Era presidido pelo visconde de Bom 
Retiro e seu vice-presidente era o visconde de Mauá. Contava entre os 
seus membros grande número de altos representantes da chamada "aris-
tocracia rural". 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

(1877) 

A Décima Sexta Legislatura constou de apenas duas sessões, nos 
anos de 1877 e 1878. 

A Décima Sétima Legislatura, que abrange os anos de 1878 a 1881, 
não teve participação dos padres parlamentares, bem como a Décima 
Oitava ( 1882-1884) e a Décima Nona ( 1885), ambas dissolvidas por de-
creto do imperador. 

SESSÃO DE 1877 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

As explicações oferecidas sobre o afastamento do ministro do Impé-
rio, foram "improcedentes e até contraproducentes", s6 demonstram que 
"não progredimos na prática do sistema parlamentar: 

"Se o nobre ex-ministro do Império cometera atos graves, 
desviando-se do programa do Gabinete e dos seus deveres, cum-
pria ao honrado presidente do Conselho levar ao conhecimento 
da Coroa os motivos que tinha para pedir a exoneração do seu 
colega. Se os motivos eram os alegados, isto é, do desagrado e 
antipatia de alguns deputados, cumpria esperar que as Câmaras 
se reunissem, a fim de que o seu colega se justificasse, confun-
dindo os seus adversários, ou que ele fosse convencido. Isso é 
que era leal e parlamentar." 

Deseja portanto saber se a demissão do ministro do Império se prende 
ao fato de ter c1c procurado dar nova orientação aos negócios religiosos, 
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bem como se a demissão modifica o programa do "ânimo desprevenido" 
anunciado pelo presidente do Conselho, o nobre duque de Caxias. 

16 de fevereiro de 1877, t. I, p. 45-47. 

N.&C. 

O ministro do Império, que pedira demissão no dia 14 de fevereiro, 
era José Bento da Cunha Figueiredo, visconde do Bom Conselho. O mi-
nistro que procurara dar explicações improcedentes fora o barão de Co-
tegipe. 

José Bento da Cunha Figueiredo, visconde do Bom Conselho, baiano, 
radicado em Pernambuco, não gozava de bom conceito em matéria de 
agudeza intelectual. O padre João Manuel [de Carvalho] em suas Remi-
niscências, Amparo SP, 1894, trata. o com certa ironia. Após considerar ri-
dícula sua publicação acerca de sua demissão da presidência de Minas 
Gerais, que considerou uma violência contra o ocupante de um "emprego 
público", diz o Padre João Manuel: "Sem jamais ter sido ministro, apesar 
de seus pronunciados desejos, foi, aproveitado para a Pasta do Império 
no Gabinete organizado a 25 de jl.jnho de 1875 pelo ínclito duque de Ca-
xias, que sucedeu ao de 7 de março de 1871, sob a presidência do imortal 
visconde do Rio Branco. Verdadej.ro posto de sacrifício foi reservado ao 
conselheiro José Bento, <1uc passou pelas mais cruéis torturas, ocupando o 
cargo de ministro, que sempre fora um de seus sonhos dourados. No antigo 
regime não houve ministro tão estrondosamente ridicularizado." 

"O deputado Duque-Estrada Teixeira, [chefe conservador] represen-
tante da flor da gente do município neutro, declarando-se em oposição ao 
ministro do Império do Gabinete Caxias, flagelou-o no carnaval de 1877, 
preparando-lhe uma troça horrível, aparecendo diversas máscaras, perfei-
tamente caracterizadas, figurando uma o ministro carregando a pasta, e ou-
tras apresentando ao público esta legenda ridiculamente esmagadora: 
Larga a pasta, José Bento! Não se conheceu ridículo mais formidável lan-
çado sobre um ministro de Estado." 

"O velho não podia resistir à vaia carnavalesca, r1ue provocara tanta 
hilaridade a uma população ávida de escândalos a qual, sem espírito de 
partido, S!J deleitava com as desgraças do próximo. Ainda assim o conse-
lheiro conservava-se agarrado à pasta que, nem a pau, queria abandonar. 
Os colegas deram lhe por vezes a entender a conveniência de sua retirada 
do Gabinete, mas o conselheiro José Bento fazia ouvidos de mercador, 
caprichando em não deixar a Pasta. Viram-se, entretanto, forçados a acen-
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tuar a crise, que não foi aceita, apesar dos termos claros e precisos em 
que foi estabelecida, declarando positiva e categoricamente que não lar-
gava a Pasta! Obstinado em manter-se nessa posição impolítica e insusten-
tável, o conselheiro José Bento, supondo-se seguro pelo apoio que acredi-
tava merecer da princesa regente, quando menos esperava foi surpreen-
dido com a demissão do cargo de ministro do Império sem a cláusula 
a pedido, que tanto o tinha escandalizado quando foi exonerado de presi-
dente da Província de Minas Gerais. Caiu assim o bom velho, inglória e 
tristemente!" 

E passa o autor das Reminiscências a narrar algumas gafes curiosas 
de Bom Conselho: "Interpelado [ ... ] sobre a Questão Religiosa, pro-
curando-se saber qual o meio que tiniu o Governo para resolvê-la, res-
pondeu que só com o auxílio da Providência Divina poder-se-ia conseguir 
a solução de tão importante questão que profundamente agitava o país." 

Após a demissão, o visconde apresentou-se um dia no Senado abraçan-
do uma volumnsa pasta que depois colocou sobre a balaustrada defronte 
de sua cadeira. "Tenho ac1ui, disse ele batendo sobre a pasta, um projeto 
<1ue formulei para resolver essa questão de modo definitivo, mas c1ue não 
tive tempo de apresentar como Governo por ter saído do Ministério. O 
senador Zacarias de Góis e Vasconcelos, com o espírito cáustico que o 
caracterizava, disse rapidamente, como costumava falar: - "Deixe ver esse 
projeto!" Mas não houve modo de faze-lo exibir o projeto. Agarrado <'1 

pasta repetia: - "Está aqui o projeto!" 
Ao que parece o visconde do Bom Conselho não representou nenhum 

p<1pcl na solução da Questão Religiosa. 

77/2 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

"Negou-se, às poucas vozes que restam à oposição liberal 
nesta Casa, o direito de exame em um processo importante, que 
veio ao conhecimento do Senado para verificar a validade da 
·eleição de um de seus membros, eleito pelo novo sistema eleito-
ral; e alegaram-se para isso as razões mais incongruentes." 

20 de fevereiro de 1877, t. 1, p. 88. 
N. & C. 

Estava em d!scussão a análise das eleições, feitas pelo novo sistema. 
Candidatos liberais tinham sido pr·ejudicados. Em sucessivas intervenções, 

345 



77/3 

o Pe. Pompc11 pccll· dstas elas atas, mas os requerimentos são rejeitados, 
o que lhe dá oportunidade para candentes críticas do sistema eleitoral 
(Anais, I, 124, 174, 225; II, 30 e ss). 

A melhor crítica à legislação eleitoral do Império está na obra clássica 
do conselheiro Francisco Belisário Soares de Sousa. ( 91 ) Aí se encontram 
não só os textos das leis sobre o assunto, como observações da maior im-
portância sobre as fraudes e deturpações da legislação. Infelizmente ele 
não pôde estender os estudos até a vigência da lei aprovada em 1875 (lei 
do terço ou da representação das minorias) e ainda à tão debatida Lei 
Saraiva ( 1881) que estabeleceu a eleição direta. 

TOMAS POMPEU DE SOUSA BB.ASIL 

"Há quase dois lustros, desde a aurora da regeneração, que 
não ouço falar em eleição e escolha senatória de um liberal. Es-
tava quase acostumado a essa proscrição, a que se tinha votado 
o Partido Liberal, porque com efeito, 28 ou 30 eleições senato-
riais se têm feito de 1868 11 esta parte, e ainda uma só não apre-
sentou à Coroa um nome liberal e, por conseqüência, um só 
liberal desde essa época entrou mais no Senado. 

Pensei mesmo que isto era o resultado de um plano assentado 
nas altas regiões nimbosas, de que nos falou aqui outro dia o ilustre 
senador por Minas, onde se elabora a vida e a morte de nossas 
Assembléias, assim como de nosso Governo e situações políticas; 
pensei que se havia resolvjdo esperar pela morte e extinção dessa 
raça de liberais, que já hoje poucos restam no Senado, para depois 
reconstituir-se outra mais a jeito do cesarismo. Surpreendeu-me, 
portanto, Sr. presidente, a eleição e a escolha de que se tra-
ta." [ ... ] 

"[ ... ] se a lei do empenho de honra produziu alguma eleição 
legítima pela manifestação dos votos do povo, nem uma foi 
certamente mais do que a do Rio Grande do Sul; esta que trouxe 
ao Senado o ilustre General Erval, essa ínclita glória do nosso 
exército e honra de nosso País" (apoiados). 

16 de março de 1877, t. II, p. 99-101. 

(91) V. FRANCISCO BELISARIO SOARES DE SOUSA: o sistema eleitoral 
no Império, Rio de Janeiro, 1872, recentemente reeditada pelo Senado, Brasflia, 1979. 
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N. & C. 

Tratava-se da eleição de Manuel Luís Osório, marquês do Erval. A 
eleição colocava o Partido Liberal e o Pe. Pompeu, em particular, numa 
situação embaraçosa. O marquês fora eleito pelo mesmo sistema e!eitoral 
que ele com veemência condenara, a propósito das eleições de Pernam-
buco e Rio Grande do Norte: 

"Firme nesta convicção, tendo-a manifestado ao Senado, por mais 
de uma vez, quando se discutiram aqui as eleições de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte, não podia hoje fazer amende honorable, renegando 
aquilo que ontem sustentei." O senador Pompeu saiu com elegância do 
embaraço. Reafirmando seu apreço pelo marquês, protesta contra o sistema 
e denuncia a nulidade da eleição. 

"Ficamos tranqüilos em nossa consciência, porque cumprimos nosso 
dever; e acima deste dever não há consideração nenhuma, humana oa 
política, que nos obrigue a outro modo de proceder. É este o nosso pro-
testo, que ficará registrado nos Anais do Senado, como devida homenagé'.m 
à lei e à moralidade pública." 

De resto, o marquês do Erval foi nomeado senador e tomará posse 
no dia 19 de maio do mesmo ano de 1877. Entretanto, logo a 3 de abril, 
os resultados das eleições do Pará dão aso ao senador Pompeu para renovar 
suas críticas e ataques ao sistema eleitoral, que, apesar das promessas do 
nobre presidente do Conselho, vem permitindo as maiores violências contra 
a liberdade do voto (Anais, III, 32 e ss). 

77/4 TOMAS POMPEU DE SOUSA BRASIL 

A propósito da discussão do Voto de Graças, propõe-se fazer um 
balanço da situação política e 

"dirigir algumas queixas, pode ser que um pouco amargas, se-
gundo a intensidade da dor que as ditar. Protesto, porém, contra 
qualquer expressão menos respeitosa, que porventura me escapar, 
com r·elação às pessoas dos altos depositários do poder. Senho-
res, há mais de meio século proclamava o príncipe fundador deste 
Império parodiando um dito histórico, que era passu.do o tempo 
de enganar os povos; entretanto, ainda hoje os conselheiros de 
sua ilustre neta vêm protestar contra esse asserto. O discurso da 
Coroa e a resposta que lhe dirige a ilustre comissão do Senado 
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distingue se essa responsabilidade cabe às pessoas do Governo 
livremente nomeadas por um chefe ou se propriamente a este 
chefe. Há 37 anos que governa como maior o Sr. D. Pedro II e 
neste longo período o chamado Partido Conservador tem domi-
nado por 28 anos e continua a dominar." 

O Partido Conservador concentrou o poder e não remediou os pro-
blemas: 

"O descalabro em todas as coisas, as finanças arruinadas, a 
corrupção grassando em todos os pontos do Império, roubos na 
alfândega de Santos, na tesouraria do Pará, por toda parte, e a 
par dessa corrupção, atos de outra ordem que provam eviden-
temente a baixa do nível moral da nossa sociedade de uma ma-
neira assustadora." 

Apesar de tudo, continua a predileção do imperador por esse partido. 
Os conselheiros de Estado iludem a Coroa dizendo 

"que tudo vai a mil maravilhas, que a Coroa não deve preo-
cupar-se com essas vozeri~s que procedem somente de anarquis-
tas e ambiciosos, que des:ejam o poder." 

Contesta outras passagens da Fala do Trono, em particular aquela 
onde se diz que às medidas tomadas pelo Governo se deve o fato de não 
ter ocorrido outro surto de febre amarela: 

"Se este ano a febre amarela, com todo seu cortejo horrível, 
não tem irrompido e feito as levas que fez em anos passados, não 
é pela intervenção do Governo, porque os mesmos agentes físi-
cos aí continuam a provocá-la. Os mesmos fatos deponentes, não 
s6 da civilização da nossa terra, como da incúria do Governo, 
estão aí patentes. Quem se quiser convencer disto dê um simples 
passeio em torno de nossos parques e de nossos jardins, lugares 
que nos países civilizados costumam servir de recreio a todos os 
seus habitantes, principalr11ente aos estrangeiros, tomando-se no-
táveis, pelo asseio; aqui seus arredores são esterquilínios. 

Se, pois, a febre amarela não irrompe com todo o seu cor-
tejo funesto, alimentada pelos princípios deletérios que existem 
em fermentação sob a influência de uma temperatura elevada, 
devemos dar graças à Divina Providência, que, nesta estação de 
calor, deu-nos constantemente chuva e trovoadas que neutra-
lizaram os agentes perniciosos." 
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Mesmo a mistificação com <1uc o discurso d.1 Cerna oculta a gravi-
dade da situação, não pôde deixar de referir-se à questão da insegurança 
em que vive a população: 

"Mas esta mesma confissão foi feita com cPrta frieza, como 
que arrancada da consciência." 

Percorrendo os relatórios de diversos Ministérios, mostra como a cri-
minalidade aumentou e se difundiu por todas as províncias, empobreci-
das aliás por novos e pesados tributos. 

A mais grave falta, porém, do discurso ela Coroa, seu tópico que mais 
fere ao sentimento moral é certamente aquele que se refere à eleição. 
Estende-se longamente em denúncias de fraudes, violências, subornos e 
favores feitos para garantir a vitória eleitoral do Partido Conservador e 
acusa diretamente o barão de Cotegipe, com o qual tem logo a seguir um 
áspero debate. 

B.eporta-se por fim à questão religiosa. Conquanto não apóie os ex-
tremados e prefira o caminho médio, julga que no caso vertente, pode 
não ser o mais seguro. 

"Em todo o caso externarei com franqueza o meu pensa-
mento, como representante da nação e como sacerdote católico. 

Começo por estranhar que o Governo, que por três anos su-
cessivos trnuxe ao conhecimento do Parlamento o grave conflito 
religioso civil ou entre o poder civil e religioso, conflito que 
deu ocasião a perturbações de ordem pública e obrigou o Go-
verno a lançar mão de religiosos, o processo, prisão e condena-
ção de altos dignitários da Igreja, nada mais nos dissesse ou in-
formasse sobre objeto tão importante. Até o último discurso da 
Coroa pedia medidas ao Parlamento para o caso de ser necessário 
solver a dificuldade, por meio não compreendido em nossas leis. 
Hoje guarda-se silêncio absoluto, não se dizendo o estado desse 
negócio, se continua ou se está resolvido e qual foi a solução." 

Depois de recordar vários pronunciamentos da Coroa, pergunta: 

"O Governo pretendeu sustentar seu direito antigo, exce-
deu-se nesse empenho indo até à violência e injustiça. Viu-se, po-
rém, obrigado a recuar diante da resistência tenaz que encontrou. 
Recuou, reconheceu que andou mal? Mas em que fica? O que 
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resta hoje dos antigos direitos do padroado? Abandonou-os a 
todos? 

É o que me pergunto. 

Há uma trégua, se ela ele fato existe; mas, se amanhã voltar 
à luta, o que pretende o Governo? Renovar o mesmo processo? 
Ceder de todo? 

O que aconselha a prudência em tal caso? Há duas saídas: 
uma lógica completa e radical, a separação; outra concordatá-
ria. 

As circunstâncias da nossa sociedade podem aconselhar qual 
deve ser preferida. 

No estado ele relações estremecidas em que o poder civil se 
acha com a Igreja, uão só no Brasil como em muitas partes da 
Europa, creio que a conseqüência inevitável será a que muitos 
desejam - a separação completa da Igreja do Estado." 

A separação já é uma c1uestão de fato: 

"O que resta, pois, dq antiga ingerência do poder civil na 
Igreja a título do padroado? Somente o orçamento; é quase que o 
único laço que prende hoje de fato a Igreja no Brasil ao Estado. 

O Estado paga com UJTia cota considerável para o culto pú-
blico: é essa única ligação que hoje existe entre o estado civil e 
o eclesiástico. 

Eu, Sr. presidente, nãq contesto, em princípio, a necessidade 
da separação da Igreja elo Estado e creio que esta será a con-
seqüência infalível não só entre nós como em todos os países 
católicos; mas receio muito cpe este fato se consuma já entre 
nós; e não tanto pelo Estado como por causa da própria religião. 
Receio que, tirada toda intervenção do poder civil nos negó-
cios da Igreja, a religião entre nós sofra consideravelmente." 

Se não se chegar a uma solução concordatária, a separação será ine-
vitável, porque não se pode continuar numa paz aparente sujeita sempre 
a novos conflitos: 

"Adiar a solução ele negócio tão grave somente porque teve-se 
de uma parte atenção de por um momento levantar interdito:;, 
que de fato não estão levantados, e não cogitar em uma medida 
que evite sua repetição, acho que é um perigo não só para o Es-
tado como para a religião." 
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Levanta rapidamente a questão da situação do ensino no pais, e 
conclui: 

"Acho-me muito fatigado c a hora adiantada, por isso não 
posso continuar em outras observações que tinha de apresentar 
sobre outros tópicos do discurso da Coroa; ficará, porém, para 
outra ocasião, se Deus me der forças. 

Tenho por hoje concluído" (Muito bem, Muito bem). 

6 de abril de 1877, t. III, p. 92-102. 

N. &C. 

É uma intervenção a propósito da discussão da Fala do Trono, e uma 
crítica ao Voto de Graças. Talvez seja uma das páginas antológicas do 
pensamento liberal no Senado. Já de fato velho e cansado, seu discurso 
é praticamente um canto de cisne. Afirmando-se "sacerdote católico", 
faz críticas ao poder com uma liberdade que só se podem permitir os po-
líticos que não tem mais ambições. Voltará a falar apenas mais duas 
vezes, denunciando irregularidades nas eleições e morrerá a 2 de setembro 
de 1877 com 60 anos incompletos. 

O senador Pompeu põe, nesse discurso, o dedo no ponto doloroso 
da questão dos bispos. A anistia tinha sido um alívio, uma distensão no 
meio da crise. Mas o fundo da questão estava em aberto. 

Ao mesmo tempo que o Governo concedia a anistia, o internúncio 
anunciava, sem prevenir os prelados, que a Santa Sé levantara os inter-
ditos, com a condição de serem revistos os compromissos e estatutos das 
irmandades e ordens terceiras, a fim de adaptá-los aos preceitos canônicos. 
Como não havia prazo determinado, isto significou a volta à pristina con-
ditione e o reinício das discussões entre os prelados e os sodalícios. 

Foi uma longa e infindável questão que vem praticamente aos nossos 
dias. Ainda não há muitos anos assistimos no Rio de Janeiro a uma longa 
demanda judicial, com interdição de igrejas. 

Ao menos, em parte, o bispo do Pará conseguiu, cinco anos depois, 
anunciar por uma pastoral o deferimento às petições das ordens terceiras 
<lo Carmo e de São Francisco, declarando-as "no gozo de suas funções 
religiosas". Quanto a D. Vital, falecido pouco tempo depois, não teve 
tempo de completar sua ação. 

No Parlamento o debate sobre a posição da Igreja em face do Estado 
perdurou até quase o fim do regime. Os anos de 1879 e 1880 foram talvez 
Cls de mais intensas discussões em torno do assunto. Saldanha Marinho, 
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deputado pelo Amazonas, onde nunca fora, grão-mestre do Gramle Oriente 
do Vale dos Beneditinos, que durante a questão atacara duas frentes, a 
Igreja e seu rival, o chefe do Governo, Rio Branco, grão-mestre do Grande 
Oriente do Vale do Lavradio, interpela o Governo indagando: "Qual a 
disposição do Governo relativamente à execução que continuam a ter no 
Império as bulas e breves ou decreto não placitaàos competentemente?" 
Seguem-se outros itens relativos aos jesuítas e às irmãs de caridade. Em 
geral, os que o acompanham (entre os quais Joaquim Nabuco e Rui Bar-
bosa) revelam também tal desprezo pelo regime que Jerônimo So<lré 
chega a iniciar um discurso com estas palavras: "É preciso ousadia para 
que alguém se levante aqui com o fim de defender, nem só a monarquia co-
mo ainda a religião". ( 92) 

É notável que essa declaração coincida com a do Senador Pompeu 
cinco anos antes. 

Afinal, o próprio Saldanha Marinho em artigo sob o pseudônimo 
de Ganganelli incorporado aos seus volumes sob o título: A Igreja e o 
Estado, vol. IV, p. 314, 1876, confessa que o núcleo da questão, consis-
tindo em terem ou não execução, no Brasil, os documentos pontifícios sem 
o placet, estava resolvido em favor da Igreja. 

"O Governo do imperador, Clfl obediência ao chefe da Igreja de 
Roma, dispensa essa fórmula". 

VIGÉSIMA LEGISLATURA 

(1886-1889) 

A Vigésima Legislatura, última do Império, teve início com uma 1 :i. 
sessão ordinária, de 3 de maio a 16 de outubro de 1886; uma 2:/- sessão 
ordinária de 3 de maio a 15 de outubro de 1887; uma 3:i. sessão ordinária, 
de 3 de maio a 20 de novembro de 1888; uma 4:i. sessão ordinária, de 3 
de maio a 17 de junho de 1889, qmindo é dissolvida por decreto imperial 
e convocada outra para reunir-se extraordinariamente a 20 de novembro 
do mesmo ano; a 15 de novembro, porém, com a proclamação da Repú-
blica extinguiu-se o Parlamento Iml?erial. 

(92) V. ~ICO JACOBINA LACOMBE: Ecos da Questão Religtosa. A 
Ordem. Ano XXIV, 1944 ns. 11 e 12. 
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SESSÃO DE 1886 

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

Apresenta a justificativa do requerimento que levará à mesa sobre 
os negócios do Pará. 

A situação alimentar da Província do Pará é precária: 

"Diz-se [ ... ] que a vida na minha província é caríssima; 
que a alimentação pública, a alimentação ordinária obtém-se por 
preços fabulosos, além de que, alimentado-se a população da 
capital quase exclusivamente de carne verde, ela é de péssima 
qualidade e não se obtém um quilo por menos de 800 rs. Já se 
vê, portanto, a dificuldade de viver para aqueles que são menos 
favorecidos da fortuna. 

O peixe em muito pequena escala aparece no mercado, não 
porque não sejam os rios e a costa do Pará bastante piscosos, 
mas porque não há quem se empregue com vantagens nesse 
mister, desde que há outros meios mais fáceis de vida ali para 
aqueles que se podem dedicar à pesca." 

Duas medidas concretas poderiam remover este mal: 

"Um era a estrada que, salvando as cachoeiras do Tocantins, 
abrisse comunicação fácil e breve entre a Província do Pará e 
a de Goiás e os sertões do Maranhão." 

Como deputado já defendera com insistência esse projeto, que, aliás, 
mereceu pouco interesse por parte do Governo. A estrada que teria de 
101 a 102 km não beneficiaria somente o Pará, mas também a Província 
de Goiás, cujo gado 

"é levado para a Província de Minas e dali trazido para esta 
Corte vencendo distâncias enormes e sendo mal reputado no mer-
cado de Minas. Ao passo que para o Pará será facilmente trans-
portado e vendido por bom preço." 

Um outro meio seria uma subvenção a uma companhia já existente 
para abastecer o mercado de peixe. Acontece que as companhias não re-
sistem às pressões dos marchantes de carne verde, cujo preço baixa de 
800 para 400 réis, quando entram no porto os navios pesqueiros. Uma com-
panhia estrangeira já se ocupara com êxito da pesca, mas 
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"abandonando depois a pesca renunciou à subvenção, pagou 
a multa pelo contrato e empregou seus vapores no comércio da 
borracha; sendo esse ato atribuído à influência dos marchantes, 
que eram prejudicados nos seus interesses com a concorrência 
do peixe no mercado." 

Consta que nenhum dos projetos é realizado porque foi concedido 
um privilégio tanto para a construção da estrada quanto para a explo-
ração da pesca: 

"Se os privilégios são sempre odiosos, eles devem ser detes-
táveis, sempre que têm unicamente por fim impedir que se pro-
cure melhorar este ou aquele ramo de indústria; e estes privi-
légios, quando existem, não podem trazer outro resultado senão 
impedir que a província empregue os meios que julgar conve-
nientes para remover tão grande mal, que aflige sua população e 
aparta dela a imigração, de que tanto precisa." 

Refuta a seguir em longa dissertação as acusações de irregularida-
des nas eleições da Câmara de Vereadores de Belém e termina apresen-
tando seu requerimento: 

"Requeiro que se peçam ao Governo as seguintes informa-
ções: 

Pelo Ministério da Agricultura: 
1Q Se o Governo imperial deu privilégio a alguém para 

construir estrada de ferro que facilite a passagem das cachoeiras 
do rio Tocantins; assim como para pesca no norte do Brasil, 
particularmente nas águas da Província do Pará, em que data 
e por que tempo; 

29 Se foi marcado prazo para começo de privilégio, qual o 
seu termo e se algum dos concessionários já começou a gozá-lo." 

10 de junho de 1886, t. II, p. 94-97. 

N. & C. 

O Pe. Siqueira Mendes estava fazendo sua estréia no Senado, para 
o qual fora eleito a 16 de março. Na Câmara, o Pe. Siqueira Mendes já 
defendera com pertinácia a estrada margeando o Tocantins. ( 93 ) Na sessão 

C93) V. a respeit.o: O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados. 
índice de Pessoas, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 

356 



86/2 

de 5 de jull1o, o Pe. Siqueira Mendes volta a dar explicações sobre a 
validade das eleições de vereadores de Belém, nas quais fora empossado 
o vereador Camilo Antônio dos Santos ( Am1ís, III, 30-31). 

A questão ia se arrastar por várias sessões. A 27 de julho, o Pe. 
Siqueira Mendes, em longa intervenção, volta a esclarecer a questão e 
defender a eleição impugnada especialmente pelo senador Meira de Vas-
concelos (Anais, II, 215-219). A íntegra do discurso do Pe. Siqueira 
Mendes consta do Apêndice dos Anais, 66 e 249. 

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

Faz crítica ao projeto regulando as eleições dos vereadores. O proje-
to dava às Câmaras a competência de verificação das atas. 

"Quantos males não nos viriam daí, desde que convertêsse-
mos as Câmaras Municipais em poder verificador! Quantas elei-
ções, quantas duplicatas se apresentassem, seriam apuradas e 
principalmente as que conviessem à parcialidade da maioria das 
Câmaras. 

O mal seria ainda maior; portanto, muito embora houvesse 
recurso e este fosse decidido legalmente pelo poder competente, 
já a Câmara teria juramentado os vereadores convenientes à sua 
parcialidade, a quem expediu diploma e pela sentença do Poder 
Judiciário tinha-se de fazer nova apuração, retirando-se estes 
vereadores para dar assento a outros." 

O projeto, além disso, cria incompatibilidade entre vereadores e em-
pregados públicos: 

"A incompatibilidade é inconstitucional. Como é que com 
tamanha facilidade queremos todos os dias tirar direitos a tantos 
cidadãos, direitos que a Constituição lhes conferiu? 

Quais são estes empregados públicos que são vereadores? 
São cidadãos que têm as qualidades exigidas pela Constituição 
do Império, que têm a idade legal e a renda definida nos seus 
artigos e ela dá todos esses cidadãos como aptos a votarem e se-
rem votados." [ ... ] 

"Além disso, senhores, o nosso pessoal habilitado, principal-
mente nas capitais, compõe-se quase exclusivamente de empre-
gados públicos e de comerciantes; estes não aceitam estes cargos, 
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não se sujeitam por forma alguma a serem vereadores, porque 
não querem, primeiramente, comprometer-se com seus fregueses e 
em segundo lugar, não querem distrair-se das suas ocupações, por-
que conhecem quantos prejuízos lhes causa a sua falta, em cer-
tas horas do dia, em que estejam em sessão. 

Ora, tirada a corporação dos empregados públicos nas ca-
pitais e tirados também os c.'Omerciantes, que não querem aceitar 
estes cargos, quem fica? Um ou outro aposentado." 

18 de junho de 1886, t. II, p. 186-189. 
N.&C. 

O Pe. Siqueira Mendes apresenta emenda corrigindo essas falhas do 
projeto. 

86/3 MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

Concorda com a proposição, mesmo reconhecendo que os professores 
de seminários são empregados meramente eclesiásticos. Com efeito, se 
depois da concordata, o Governo pretende se eximir da responsabilidade 
de pagar as pensões, 

"esses empregados ficariam reduzidos à condição de enteados 
na casa paterna, se porventura não tivessem depais de longos 
anos de bom serviço aquilo que se concede a todos os outros 
servidores do Estado." 

Apresenta emendas aditivas à proposição, solicitando a mesma pen-
são em favor de dois sacerdotes, professores no seminário do Pará, atingi-
dos pela cegueira. 

2 de julho de 1886, t. III, p. 8. 

N.&C. 

Tratava-se de uma proposição vinda da Câmara dos Deputados auto-
rizando o Governo a conceder "jubilação ao protonotário apostólico Er-
nesto Camilo Barreto, lente de teologia dogmática do Seminário Episcopal 
da Conceição, da diocese de Cuiabá". 

As emendas são rejeitadas porque o regimento do Senado proibia 
a admissão de emendas a proposições vindas da Câmara dos Deputados. 
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Volta sobre o assunto na scssiw <le 12 de julho rcspc~ndend0 ao depu-
tado Silveira Martins. Segundo este a pensão é um favor pelo qual o Esta· 
do remunerava a velhice dos que se sacrificaram pela Pátria, e.~pecial

mente no serviço militar. O favor estendeu-se depois a outras classes e 
passou a constituir um grave absurdo de nímia condescendência. A pen-
são só é devida a servidores do Estado. Ao magistério cabe a jubilação do 
qual também não se deve abusar e cita o Pe. Siqueira Mendes como pro-
motor de um caso desses abusos. 

O Pe. Siqueira Mendes defende-se: 
"A Câmara autoriza o Governo a dar aposentadoria, porque este em-

pregado deve ser considera<lo eclesiástico e não civil, não obstante ser 
pago pelo Estado e o Governo tomar parte na sua nomeação. 

O Sr. Silvefra Martins: - O Governo só pode aposentar os seus em-
pregados. 

O Sr. Siqueira Mendes: - Sabe o nobre senador que pelas leis canô-
nicas os empregados eclesiásticos não têm direito à aposentadoria, devem 
servir enquanto puderem; mas aqueles que, por moléstia ou idade, não 
podiam mais servir, não ficavam abandonados à miséria, eram sustentados 
pela igreja em que haviam servido, cujos rendimentos se dividiam em di-
ferentes partes, sendo uma destinada à sustentação dos pobres em cujo 
número eles eram contados. 

Depois que, em virtude da concordata entre a Igreja e o Poder Tem-
poral, este se obrigou à sustentação do culto, deixando a Igreja de receber 
os dízimos que são cobrados pelo poder temporal [ ... ] 

O Sr. Silveira Martins: - O poder temporal cobra impostos. 
O Sr. Siqueira Mendes: - É verdade que damos a denominação de 

impostos aos dízimos e a todas as outras imposições criadas para ocorrer 
às despesas do Estado; e devendo uma destas despesas ser com a susten-
tação do culto, à vista da obrigação que contraiu o Estado, ele deve sus-
tentar também os empregados eclesiásticos, não somente enquanto ser-
virem, mais ainda quando inválidos no serviço público". A íntegra do 
discurso do Pe. Siqueira Mendes consta do apêndice dos Anais, p. 65. 

A última concordata celebrada por Portugal com a Santa Sé data do 
reinado de D. Maria 1. Consta da obra clássica de Cândido Mendes de 
Almeida. ( 34 ) Não trata de dízimos. Com o Brasil não houve concordata. 
Menciona-se uma carta régia de 10 de agosto de 1795, mandando que os 
dízimos das igrejas sejam administrados pelo erário e gastos em obras de 

(94) V. CANDIDO M. DE A.LMEIDA: Direito Civil e Eclesiástico Brasileiro, 
Rio de Janeiro, 1866, II, p. 245. 
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piedade. (!1") l\ão há referencia a qualquer concordata sobre a cobrança 
dos dízimos e a aplicação da verba arrecadada na mais completa obra 
sobre o assunto, o livro de D. Oscar de Oliveira. ( 96 ) 

O recebimento dos dízimos da Igreja pela Ordem de Cristo e sua 
..:entralização foram aprovados pelas bulas do Papa Alexandre VI Eximiae 
devotionis (16 de novembro de 1501) dirigida aos reis espanh6is, e Exi-
miae devotíonis effectus (14 de abril de 1522) dirigida ao rei de Portu-
gal. ( Cfuidido Mendes de Almeida, op. cit. II, 508.) 

O pagamento dos dízi~os, não aos próprios párocos, como era o 
o costume antigo, mas à Ordem de Cristo, cujo grão-mestre passou a ser 
o próprio rei, não tardou a ser seguido da concessão à Coroa de dispor 
dos resíduos para as despesas do Estado pela bula Super specula militan-
t1s eclesíae, de Júlio III, de 28 de fevereiro de 1550. ( 9;) 

Como esta aplicação da renda dos dízimos ficava a critério do grão-
mestre, isto é, do rei, o resultado foi em prejuízo da organização eclesiás-
tica, observa a autora que acabamos de citar. 

1t esse conjunto de documentos, resultantes de complexas negociações 
entre a Coroa e a Santa Sé que o sen\ldor equipara a uma concordata. Não 
deixa de ter razão no que se refere ao fundo, posto que não se tenha con-
substanciado num documento com aquele caráter. 

86/4 MANUEL JOS:lt DE SNUEIRA MENDES 

Apresenta projeto de lei para regular a posse da terra que vem sendo 
ocupada com grandes abusos: 

"Art. 19 São nulas todits as revalidações de posse ou ocupa-
ções de terrenos, que não foram dadas ao registro até o ano de 
1858. 

Art. 29 Os terrenos coty1preendidos na disposição do artigo 
antecedente ficam, desde a publicação da presente lei, conside· 
rados devolutos e incorporados aos terrenos nacionais. 

(95) Na· obra de CAMPOS PORTO, 1iepertório da Legislação Eclesiástica, Rio 
de Janeiro, 1875, p. 305. 

(96) D OSCAR DE OLIVEIRA: Os dízimos eclesiásticos do Brasil nos períodos 
da colônia e ão império, 211o edição, Belo Horizonte, Univ. Minas Gerais, 1964 
tEstudo 3). 

(97) V. MARIA AMl!:LIA DE SOUSA RANGEL: Os reis de Portugal e a 
Igreja no Brasil. Em Anais do IV Congrt~sso de História Nacional, vol. VIII, Rio, 
1951, p. 363. 
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Art. 3'' O Governo mandará dividir os terrenos de casta-
nhais e seringais em lotes de 3 quilômetros de frente e 6 de 
fundo. 

Art. 4Q Os lotes de terrenos demarcados serão vendidos 
pelos preços estabelecidos na lei n9 601, de 18 de outubro de 
1850, tendo prefercncia à compra aqueles que os ocupam atual-
mente. 

§ 19 Os pagamentos dos ditos terrenos serão efetuados em 
três prestações iguais. 

§ 29 Poderão ser vendidos até dois lotes a um mesmo com-
prador, contanto que sejam cm seguimento um do outro. 

Art. 59 Aquele que no fim de três anos provar que tem 
no terreno casa de vivenda com cultura de mandioca, arroz e 
milho ou que tiver plantado pelo menos l. 000 pés de castanhei-
ras ou 1. 000 de seringueiras ou 2. 000 pés de cacau ou 3. 000 de 
cafeeiros, será dispensado do último pagamento. 

Parágrafo único. Ao que no fim de três anos tiver cum-
prido fielmen~e o seu contrato se dará o competente título de 
propriedade e posse do terreno; os que, porém, não pagarem 
todas as prestações ficarão privados do terreno e perderão qual-
quer quantia com que já tenham entrado, sem direito a recla-
mação." 

Justifica o seu projeto. As terras devolutas pertencentes à Nação vêm 
sendo invadidas por especuladores que, por preços irrisórios as compram 
para logo as revenderem pelo décuplo. 

Cita exemplos: 

"[ ... ] a comarca de Breves, por exemplo, não Hnha 8. 000 ha-
bitantes, hoje consta de mais de 40. 000. Outras localidades têm-
se também povoado de modo extraordinário e os terrenos não 
ocupados em 1850 estão hoje quase todos possuídos por parti-
culares." 

' O projeto visa também a animar a quem trabalha: 

''A exploração da borracha constitui pelo menos duas ter-
ças partes da renda das duas províncias; tudo provém do traba-
lho livre; mas os trabalhadores em geral são pobres. O pessoal 
das famílias engajadas para o serviÇ0 da exploração nada mais 
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possuem do que o pouco que pode levar nas canoas. Ficam, por-
tanto, para se estabelecerem, endividadas e por tal forma que 
em longos anos não conseguem desempenhar-se de seus com-
promissos. Acresce que por contrato se obrigam a nada comprar 
que não seja aos patrões e estes abusam do monopólio vendendo 
a 14$ e 16$ o alqueire de farinha cujo preço habitual, naquelas 
localidades, é de 3$. Para amparar esta classe infeliz de traba-
lhadores cruelmente explorados pelos mais poderosos e ricos, o 
projeto cria disposições eqüitativas." 

16 de julho de 1886, t. III, p. 118-119. 

N.& C. 

Por esse depoimento, pode-se ver a remota origem do problema da 
terra na Amazônia, hoje palco de violentas lutas. A íntegra dos discursos 
do Pe. Siqueira Mendes consta do Apêndice dos Anais, p. 79 e 178. 

86/5 MANUEL JOSÉ: DE; SIQUEIRA MENDES 

Apesar de já se ter prorrogado a discussão do orçamento, pede ao 
Senado que leve ainda em consideração uma emenda aditiva em favor de 
sua província. 

"Para a navegação dos rios Araguaia, Vermelho e Tocantins, 
125. 000$000. 

Essa navegação muito aproveita à Província de Goiás, que 
hoje se pode considerar um diamante bruto, que precisa ser la-
pidado e ainda às Províncias do Maranhão, do Piauí e da Bahia, 
e até à de Mato Grosso, <t qual se poderá ir sem pedir licença a 
estranhos. Se tivesse havido este canlinho ter-se-iam poupado 
muito dinheiro e muitas vidas na guerra do Paraguai." 

4 de setembro de 1886, t. V. p. 68. 

N.&.C. 

A idéia do Pe. Siqueira Mendes readquire hoje grande atualidade. A in-
tercomunicação entre as bacias dQ Amazonas e do Prata seria a realiza-
ção da previsão de Saint-Hilaire que preconizava a destinação do Brasil 
a ser o país do mundo ligado pela maior rede de navegação fluvial. 
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86/6 MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

Dado o adiantado dos trabalhos, com a sessão legislativa prorrogada, 
apresentará brevemente algumas emendas ao projeto em discussão. Nin-
guém mais que o orador está ansioso por determinar o ano legislativo, 
porque 

"além de tudo, depois de encerradas as Câmaras, eu tenho de 
contar com 15 dias de viagem para chegar à minha residência." 

O projeto 
"proíbe que o comerciante venda pelo preço que lhe aprou-
ver as suas mercadorias, pois taxa o preço máximo pelo qual 
podem os comerciantes vender os bilhetes de loterias." 

Considera o artigo contra a Constituição, que permite o livre exercí-
cio do comércio, lavoura ou indústria. 

"Além disso, a venda dessas loterias, na Corte, é quase a 
única fonte de manutenção da Santa Casa do Pará. Sem elas, a 
instituição estará impossibilitada de prestar os relevantes servi-
ços que até hoje têm feito à humanidade." 

Explica as razões: 

"A Santa Casa do Pará [ ... ] tem por patrimônio a parte 
que lhe tocou dos bens dos extintos mercedários, que lhe foi 
designada pelo breve de extinção dessa ordem e por decreto da 
rainha de Portugal, bens que consistiam na sua maior parte em 
escravos que povoavam as fazendas de Mexiana e Graciosa no 
rio Capim; os escravos extinguiram-se por mortes e libertações, 
pelo que as fazendas depreciaram-se, de modo que a renda da 
Santa Casa diminuiu consideravelmente, e, ao passo que a ren-
da diminuiu, têm crescido muito as despesas, porque ela man-
tém hoje, além do hospital de caridade, o dos lázaros, o de alie-
nados, a casa dos expostos e os cemitérios. 

Ela não poderá, pois, viver sem ao menos este auxílio par-
ticular." 

7 de outubro de 1886, t. V. p. 331-332. 
N.& C. 

As loterias rendiam para a Santa Casa a soma de 500 contos anuais. 
Estava em discussão o orçamento da receita do Império. 
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SESSÃO DE 1887 

87/ l MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

"É certo senhores, que os serviços eclesiásticos são perpétuos, 
são colados e os seus provimentos sempre foram da competência 
exclusiva da Igreja; foram sempre os prelados que nomearam os 
párocos ou reitores, que eram, assim como o culto, sustentados 
pelo rendimento das igrejas e pelos dízimos que então pertenciam 
ao eclesiástico e ninguém podia ser promovido às ordens sacras 
sem possuir pacificamente um benefício, que lhe garantisse viver 
decentemente. 

Com o andar dos tempos, cessando as perseguições dos sobe-
ranos contra a Igreja, passando eles a protegê-la, veio a concor-
data entre os dois poderes; e a Igreja em agradecimento aos prín-
cipes seus protetores lhes concedeu o direito de padroado, como 
doadores, fundadores ou edificadores das igrejas. Desde então pas-
saram os benefícios a ser providos por apres·entaçüo do s'oberano, 
à vista de proposta do bispo que afinal institui canonicamente o 
nomeado." 

Cabe assim ao bispo apresentar uma lista tríplice de candidatos ao 
provimento de uma paróquia. Em geral, por deferência, o Governo es-
colhe sempre o primeiro indicado ;na lista. Os párocos tornam-se assim 
empregados públicos, os quais, pel~ nossa legislação civil, só podem ser 
nacionais. Acontece que alguns bispos nomeiam padres estrangeiros como 
vigários interinos e depois incluem seus nomes em primeiros lugares na 
lista tríplice: 

"Eu pensava que assim procedem com o fim louvável de 
poderem sem estrépito, sem dar o menor escllnclalo, sem arredar 
da paróquia este ou aquele padre, cuja permanência ali se tor-
nasse prejudicial às conveniencias da Igreja e também porque 
não temos no Brasil padres sufidentes para reger todas as 
paróquias; mas nunca pude pensar e nem creio, que os prelados 
deixem de prover paróquias canonicamente, servindo-se para as 
interinidades dos padres estrangeiros, porque não julguem com 
habilitações os brasileiros, pois eles conhecem como todos os 
habitantes do País que os padres estrangeiros que nos têm apa-
recido não têm mais moralidade ,nem mais habirtações do que 
os nacionais." 
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Apresenta emenda: 

"Não perceberfw ~encimento algum pelos cofres públicos 
os vigários encomenda:dos que não forem nacionais." 

24 de maio de 1887 t. I, p. 171-172. 
N.& C. 

Em discussão o parecer da Comissão de Negócios Eclesiásticos de-
terminando que não serão pagas as côngruas aos vigários estrangeiros 
senão depois de provada a falta absoluta de clérigos nacionais. A emenda 
do Pe. Siqueira Mendes não foi aprovada (Anais, I, 172). 

A má vontade em relação aos estrangeiros na Igreja se espelha no 
requerimento que os representantes da Câmara do Porto fizeram ao rei 
nas Cortes de 1697: "Os conventos de religiosos estrangeiros neste reino 
e suas conquistas não trazem, nem podem trazer-lhes conveniências con-
sideráveis; será útil que Sua Majestade cuide na extinção, porque a fé 
de Portugal escusa as religiões estrangeiras." (Cândido Mendes de Al-
meida: - Direito Cívil e Eclesiástico, oit., p. 247). 

Por sua vez, o pr6prio clero, numa representação ao rei D. João IV, 
requer: "A Sé apost6lica concedeu aos senhores reis predecessores de 
Vossa Majestade que aos ·estrangeims se não dessem benefícios neste 
reino, e conforme as leis dele e capitulações, não podem quem não for 
natural, na forma que dispõe a Ordenação, ter ofício, mercê, jurisdição, 
ou outra causa alguma, nem outrossim benefícios eclesiásticos, nem pen-
sões, conforme aos privilégios" IG, 223. 

87/2 MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

O projeto que apresentara, no ano anterior, sobre terras devolutas, 
não foi levado em consideração, sob o pretexto que se discutia projeto 
sobre a mesma matéria na Ct1mara dos Deputados. Acontece que o 
projeto da Câmara se refere a terras destinadas à agricultura e pecuária. 
O projeto que apresentara no Senado se referia a terras de indústria 
extrativa, especialmente de seringais e castanheiras. Pedira que se definis-
sem prazos para a demarcação das terras ocupadas, a fim de evitar as 
invasões de especuladores inescmpulosos. Os prazos passaram e nada 
foi feito: 

"Qualquer que navegue um daqueles rios, onde há grande 
quantidade de seringais, encontrando um sinal por onde se vê que 
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87/3 

ali já alguém trabalhou, procura o individuo e ajusta com ele 
a compra de seus prazos, conseguindo de qualquer autoridade 
lhe ateste que a posse daquele indivíduo é anterior à data da 
lei; procura um advogado, ajusta com ele e consegue que o 
presidente da província mande registrar esses terrenos como pos-
suídos antes de 1850; nomeiam-se juízes, fazem-se as demarca-
ções e assim fica o indivíduo de posse de uma área de terreno, 
que dá uma renda extraordinária e de q~e o Estado fica pri-
vado. J!: uma posse criminos·a." 

Apresenta seu projeto do ano anterior, como emenda aditiva ao pro-
jeto em discussão. 

30 de maio de 1887, t. I, p. 203-204. 

N.&.C. 
Em discussão um projeto vindo da Câmara dos Deputados relativo 

à renda, aforamento e concessão gratuita de terras devolutas. 

MANUEL JOS~ 'DE SIQUEIRA MENDES 

Votará contra o projeto por julgá-lo "insuficiente, inexeqüível e 
inútil". 

O projeto ,füm um prazo para a apresentação de propostas de pro-
vimento de paróquias, ora: 

"Quem abre o concurso é o bispo; ele é que dev.e calcular 
que tempo será preciso para poder fazer sua ;proposta depois 
de concluídos os exames e reunidas as provas todas. Propor um 
pároco não é unicamente ver quem fez mellior exame, quem 
está habilitado em teologia, apresentá-lo; é preciso também um 
exame a respeito de sua vida, se está ou não no caso de edificar 
com seus exemplos as O"lfellias a quem vai servir de pastor; e 
os senhores sabem que não se pode fazer com tanta brevidade 
como exige o projeto, nem muitas vezes em meses, uma sindi-
cância que possa pôr a salvo de qualquer escrúpulo a consciên-
cia do bispo." 

Findo o prazo, o projeto defere ao GoV'erno a iniciativa da apre-
sentação do "sacerdote que estiver servindo ·de vigário encomendadó', 
considerando-se neste caso como proposto, pelo bispo, de vez que ao 
bispo cabe nomeá-lo. 
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Observa que "por três modos podem ser providas as paróquias: por 
eleição, por apresentação e por colação". Sem explicitar a diferença entre 
os três modos, nota que a apresentação é a forma corrente no Brasil 
devido ao direito do padroado, donde conclui que não é ex:ato afirmar 
que a colação é obrigatória: 

"O bispo, com efeito, desde que o padroeiro tem o direito 
de propor o padre, tem o dever de colá-lo; mas não se segue 
daí que ele o cole sempre, oaso que já se deu em nosso país 
antes das leis de 1828. O imperante nomeou párocos e como 
os bispos entenderam não dever colá-los, não obstante não ser 
livre a colação, não o fizeram, porque o Concílio de Trento 
ensinou o meio que tem o bispo de livrar parte do seu rebanho 
de um pastor que viesse servir de lobo - insinuou que neste 
caso deve o bispo ·chamar o apresentado a exame e se ele for 
indigno de ser pároco, recuse~o, não o cole." 

Estende-se na análise canônica do problema, fa:ziendo as mais varia-
das hip6teses. 

Antes o número de paróquias em pequeno e o número dos que se 
ordenavam padres era muito maior. Hoje, quando as par6quias são muito 
mais numerosas é bem menor o número de sacerdotes. A causa dessa 
diferença é a educação: 

"Todos os pais desejavam ter um filho sacerdote, iam o 
encaminhando desde menino para isto; hoje encaminham seus 
filhos para o bacharelado em direito." [ ... ] 

"Além disto os seminários hoje são proctuiados, como disse 
um Sr. senador, somente para estudar-se preparatórios, porque 
ainda é onde melhor se os aprende. 

No seminário do Pará, por exemplo, que tem 200 alunos 
para estudarem preparatórios, porque é a casa mais acreditada, 
onde há muitos e bons lentes, raro é o que se ot•dena. Que não 
há falta de padres não é exato. 

A minha província tem 70 párocos e há 32 ou 33 padres 
apenas, descontados somente os empregados na Sé e no seminário, 
e na do Amazonas ainda se nota maior falta." 

Sua emenda sobre os párocos estrangeiros fora rejeitada. Volta ao 
assunto com mais energia: 

"O que vence um pároco interino? 300$000 por ano; tenho 
até vergonha ·de dizê-lo; e com isso se lança em rosto aos párocos 
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dizendo-se que recebem dinheiro <los cofres públicos! Pois bem, 
tirem essa côngrua, já que o Governo teve o arbítrio de reduzi-la 
de 600$ a 300$, por seu ato próprio e exclusivo, acabemos com 
ela; concordo antes com esta medida, porque fica salvo aos bis-
pos o direito que têm pelos cânones de nomear párocos e o Go-
verno não tem que intervir pelo fato de ser nomeado pároco 
interino um 'Cstrangeiro. Dizem que a religião não tem pátria e 
entretanto quer-se fazer crer que o estrangeiro não pode exercer 
um ato espiritual no nosso país. 

Se, pois, senhores, for apresentada ·emenda no sentido de não 
se dar côngrua ao pároco inteiino, d~ não se reconhecer como 
vigário ou empregado, senão o padre colado e por conseguinte 
a verba que vem no orçamento deve se entender que é para os 
colados, votarei por da, porque itrata daquilo que é de César só, 
trata do dinheiro, da moeda cunhada com a inscrição ou com o 
busto de César, não h·ata .do que é espiritual, não trata das fun-
ções dos párocos que não podem ser dadas senão pelo bispo que 
é pastor de sua diocese; #que a ele livre o direito de encarregar 
a cura das almas a este ou àquele pastor e ao Governo o direito 
de não dar seu dinheiro, sua moeda cunhada senão a quem 'ele 
quiser." 

Quanto à parte do projeto que se refere ao recurso à Coroa das 
suspensões ex informata conscientiµ, observa: 

"Basta saber que a st1spensão ex informata conscientia é uma 
coisa ·de que ninguém mais se podia lembrar. Basta saber que a 
suspensão ex informata conscientia é uma pena espiritual, nada tem 
com o temporal, para se ver que não pode haver recurso para 
ninguém; afeta só ao ·espírito, é um ato de consciência do bispo 
que ele não tem o direito de revelar a ninguém." 

8 de junho de 1887, t. II, p. 60-65. 

N.&.C. 

Falta ao Pe. Siqueira Mendes o vigor da lógica e o brilho da palavra 
do Pe. Pompeu. Perde o fio lógico das idéias 'e divaga em consideraçõe5 
minuciosas. Político do Partido Conservador, julga inspiradas num libe-
ralismo leviano as modificações que se pretendem introduzir pelo projeto 
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à côngrua aos padres estrangeiros. O recurso ex informata conscientía 
fora debatido largamente na Câmara dos Deputados ( 11~). 

87/4 MANUEL JOS:E: DE SIQUEIRA MENDES 

Insiste nas vantagens do projeto de navegação fluvial: 

"Ela tem de pôr em contato imediato com o mercado do 
Pará, não somente a província toda de Goiás, mas parte dos 
sertões das Províncias do Maranhão, do Piauí e de Mato Grosso 
e mais tarde ela irá também à pr6pria capital de Mato Grosso 
e aos sertões da Bahia; ela .tende a levar o comércio e as indús-
trias àqueles sertões, que se nada produzem, é porque não têm 
um mercado, onde possam permutar os produtos que porventura 
a sua atividade, a sua aplicação ao trabalho possam produzir em 
grande abundância. 

Ela tem de tomar produtiva e aproveitável grande extensão 
de terrenos fertilíssimos que ainda hoje estão cobertos de matas 
virgens e trazer ao seio da civilização milhares de indígenas 
que habitam principalmente nas margens do Araguaia e que 
serão outros tantos braços que virão trabalhar na prosperidade 
da páitria." 

Já tinham sido feitas tentativas para organizar essa navegação. 

Mas foram tentativas frus.tradas que beneficiaram um empresário 
sem escrúpulos. A razão do fracasso reside no fato que, para o projeto 
de navegação é indispensável a construção de uma estrada de ferro li-
gando o alto ao baixo Tocantins. A antiga empresa, para construir 21 km 
de estrada, tinha a verba de 122 contos. Hoje o projeto pede 125 contos 
por urna estrada de ferro de 48 km. Não vê como se possa negar esta 
verba para começar logo os trabalhos. 

"Sabe-se que no Norte e principalmente na Província do 
Pará só se pode trabalhar com proveito no tempo de seca, isto 
é, de julho a novembro. É preciso aproveitar-se o resto do verão 
para os estudos e assentamentos dos trilhos na estrada, a fim 
de que pam o ano já possamos gozar deste benefício." 

4 de julho de .1887, t. III, p. 36-37. 

(98) V. O Clero no Parlamento Brasileiro - Câmara dos Deputados. :tndice 
de Assuntos, vol. V - Rio de Janeiro, 1980. 
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87/5 

Sempre preocupado com os problemas de sua província, o Pe. Siquei-
ra Mendes, na sessão de 27 de julho, faz longa intervenção mostrando 
as inconveniências do sistema ele.itoral e as fraudes que têm sido cometi-
das. Apresenta projeto rpmcurando sanar essas deficiênci:as (Anais, III, 
325-330). 

A única estrada construída no Pará no tempo do Império foi a de 
Belém a Bragança, inaugurada em 1884. 

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

Explica o aparte que acabara de fazer e que lhe merecera uma 
advertência do presidente do Senado. Os conservadores não são respon-
sáveis pela anarquia que reina no Pará, mas os liberais, amigos do nobre 
senador que acabara de aparteá-lo, mal informado por seus amigos libe-
rais e sem conhecer a verdade dos fatos. 

"Parecia-me que dizendo o que eu disse, isto é, que o nobre 
senador fazia repercutir a~.ui, por informações em que acreditou 
o que esses amigos diziam lá e que não é a verdade, não lhe 
fazia a menor ofensa, a n;1enor injúria; não precisava, portanto, 
que me lembrassem de meu caráter sacerdotal; mas, se S. Ex~ 
entende que nisso há alguma ofensa, eu retiro as minhas expres-
sões, como se não tivesse dito coisa alguma". (Muito bem.) 

Passa então a demonstrar a verdade dos fatos. A justiça no Pará está 
paralisada por culpa dos conservadores, mas 

"porque não se conseguiu que um Único dos desembargadores 
aceitasse o cargo de procurador da Coroa, declarando todos que 
era de confiança o cargo e sendo eles liberais não podiam 
aceitá-lo." 

Prova sua afirmação com abun4ância de detalhes e citações e conclui: 

"Estabelecida a verdade dos fatos, pergunto: onde está a 
anarquia, quem merece o nome de. anarquista, em que consiste 
essa anarquia? Consiste no juiz de direito substituto ter dado 

. um despacho contra dois acórdãos da Relação em matéria que 
não era de sua competência, para a qual ela não era juiz, porque 
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88/1 

se tratava de uma causa política, na qual só podia intervir no 
caso de haver reclamação." 

13 de agosto de 1887, t. IV, p. 215-219. 

N & C. 

Acabara de falar o senador Meíra de Vasconcelos. Durante seu 
discurso fora aparteado pelo Pe. Siqueira Mendes: 

"A anarquia querem fazer os seus amigos, dos quais V. ExlJ. está sendo 
instrumento". (Ouvem-se reclamações e protestos.) 

O Sr. Meira de Vasconcelos: - Repilo, peço ao Sr. presidente que 
chame à ordem o nobre senador. V. ExlJ. não está na Assembléia do Pará. 
Se me quer responder, peça a palavra. Não me dirigi ainda a V. ExlJ., nem 
com V. Ex<!- tenho estabelecido discussão. Reclamo, pois, contra o aparte 
ofensivo. (Cruzam-se novos apartes.) 

O Sr. p1'esidente: - Chamo à ordem o nobre senador. (Dirigindo-se 
ao Sr. Siqueira Mendes.) 

:E: este aparte que ele esclarece em sua intervenção, concluindo que 
a situação continuará precária em sua província enquanto os liberais 
perderem as eleições. 

"Porque não se resignam à derrota, são todos fidalgos, são muito 
ricos, e nós todos sabemos que não se apanham moscas com vinagre.'" 

SESSÃO DE 1888 

MANUEL JOSÉ DE SIQUEIRA MENDES 

"Conquanto sejamos todos senadores do Império, não somente da 
província pela qual cada um de nós foi eleito" [ ... ] teve sempre a preo-
cupação de tratar apenas os problemas de sua província, porque 

"os eleitos por cada uma delas são seus mais naturais, legítimos 
e imediatos representantes." 

Não pode porém deixar de intervir, 

"tratando-se do lamentável acontecimento que se deu no Ceará, 
impedindo a abertura da Assembléia provincial, tendo-se mani-
festado em completo desacordo os diversos oradores que têm 
falado sobre o requerimento em discussão." 
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Historia os fatos e reportando-se a episódio semelhante ocorrido no 
Pará, chega à conclusão de que, diante do impasse, o Governo da pro-
víncia deveria ter recorrido ao Governo imperial. 

11 de julho de 1888, t. III, p. 104-106. 

N.&C. 

As informações sobre a eleição do Ceará eram contraditórias. O Par-
tido Conservador estava ali dividido em "duas parcialidades" e não se 
chegava à conclusão sobre qual das duas tinha maioria absoluta para a 
abertura da sessão legislativa provincial. O Pe. Siqueira Mendes de fato 
sempre se ocupou exclusivamente dos problemas de sua província. Não 
dissera uma palavra no Senado sobre a grande questão que naquele ano 
agitara a nação e os políticos: a libertação dos escravos. Pela primeira 
e única vez interfere em assuntos de outra província, a do Ceará, talvez 
por estar ali em crise o seu Partido Conservador. 

88/2 MANUEL JOS'f: r::,~E SIQUEIRA MENDES 

· . Tendo chegado com atraso à se~são legislativa, só agora podia esclare-
cer certos equívocos levantados no Senado sobre a administração do Pará: 

"A Assembléia provincial fora acusada de fazer doação a 
especuladores de um terreno do seu pahimônio medindo 1. 200 
metros correntes." 

Explica os fatos, esclarecendo que não tiveram motivação política, 
mas interesses de grupos empenhados em criar "um prado para corridas 
de cavalos", e contratar uma "companhia de bondes" para transportar os 
interessados em assistir a esse "divertimento, como lhe chamei" (sic). 
Estavam envolvidos no caso, entre outras, as distintas famílias dos 
Srs. barão de Marajó e Chermont. 

Com novos dados e argumenl:os volta a pleitear a construção da 
estrada de ferro do Tocantins, na qual já estavam interessados "capitalistas 
americanos", que não exigiam entretanto uma concessão de 90 anos e 
apenas de 30. 

14 de agosto de 1888, t. IV, p 176-184. 
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N.&C. 

Depoimento interessante, na medida em que revela a penetração das 
formas de lazer da belle époque na província que se enriquecia com a 
exportação da borracha, e a presença de capitais americanos no desen-
volvimento industrial e ferroviário do Brasil. 

Na sessão de 20 de agosto, o Pe. Siqueira Mendes volta a dar novos 
esclarecimentos sobre os problemas do Pará que tinham acarretado a 
demissão de vários funcionários (Anais, IV, 222-226). 

88/3 MANUEL JOSÉ DE SIQU.EIRA MENDES 

Apresenta emenda ao orçamento do Ministério da Agricultura, au-
mentando a verba destinada à imigração e colonização do Pará. Denuncia 
a discriminação com a qual é tratada sua província com relação às pro-
víncias do Sul: 

"As Províncias do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás 
compreendem dois terços do território brasileiro, suas populações 
são mínimas, quase toda essa imensa extensão está em matas 
ou campos desertos, os terrenos são quase todos nacionais, ao 
passo que as províncias do Sul estão todas povoadas, os terrenos 
quase todos são de propriedade particular e, por conseguinte, 
será preciso comprá-las para distribuir pelos imigrantes e quer-se 
empregar ainda 7. 500:000$ com o povoamento de nove provín-
cias do Sul dando-se apenas 2. 500:000$ para as 11 restantes! 
Onde a justiça distributiva?" 

Uma vez que as correntes de imigração já se orientam espontanea-
mente para o Sul do país, maior razão para investir maiores verbas para 
estimular a imigração para as províncias do Norte. 

9 de outubro de 1888, t. IV, p. 124-125. 

N.&C. 

Nas sessões de 15, 17 e 20 de setembro, o Pe. Siqueira Mendes já 
tomara a palavra para eximir a responsabilidade do Partido Liberal na 
tentativa de homicídio feita por um soldado da polícia e nos meios 
empregados para ocultar o criminoso. Argumentava contra o novo presi-
dente do Conselho, João Alfredo Correia de Oliveira. Voltado sempre 

373 



para o desejo dos interesses de sua província, pleiteia agora verbas para 
a imigração estrangeira no Pará, projeto que na realidade s6 chegou a 
realizar-se em parte, muito mais tarde, com a chegada de um pequeno 
grupo de imigrantes japoneses que introduziram na Amazônia o cultivo 
da juta e da pimenta-do-reino. Na sessão de 27 de outubro, o Pe. Siqueira 
Mendes volta sobre o assunto, de vez que, em segunda discussão suas 
emendas em favor do Pará tinham sido rejeitadas. Apela para o presidente 
do Senado: 

''V. Ex\l, Sr. presidente, é testemunha de que se procedeu à votação 
com atropelo, quase nenhum dos senadores ouviu o assunto em que tinha 
de votar e por isso muitos de nós votamos contra a nossa intenção" [ ... ] 

"O Senado sabe que até hoje ainda se não deu à Província do Pará 
um real nem para a estrada de ferro, nem para engenhos centrais, nem 
para a imigração." 

A estrada de ferro devia unir Belém a Apebu passando por Bragança 
(Anais, VI, 348). 

Esta seria a última intervenção no Senado do Pe. Siqueira Mendes. 
Na primeira sessão de 1889 que temninou em junho ele compareceu algu-
mas vezes ao plenário, mas não tomou a palavra. A segunda sessão de 
1889 estava marcada para 20 de npvembro, mas a 15 de novembro pro-
clamava-se a República. 
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Nestes índices figuram todos os nomes de pessoas e 
temas citados nos 2 volumes da obra O Clero no Parla-
mento Brasileiro - Senado do Império - 1826-1889. As 
referbicias às intervenções são feitas por 2 a~arisrnos: o 
primeiro indica o ano da intervenção; o segundo indica 
o número da intervenção na seqü~ncia do respectivo ano. 
Assim, a refer~ncia 26-12 indica a intervenção nP 12 do 
ano de 1826. 

Nalguns casfJs, fizemos refer~ncia ao número da pá-
gina, quando a citação do nome ocorre fora das inter-
venções. 

O volume I compreende as intervenções de maio de 
1826 a fulho de 1~~4-0. abrangendo desde o lP Reinado 
até a última Reg~.. 

O volume II <~ompreende as intervenções de julho 
de 1840, a partir da maioridade do imperador, até no-
vembro de 1889, ano <la proclamação <la República. 
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BARROS, Lucas Antônio Monteiro de -

27/54, 27/56, 28/1, 34/8 
BARROS, Manuel José Monteiro de -

(!) p, 15 

BARROS, Pe. Marcos Antônio Monteiro 
de - m p. 15, 106, 27/55, 27/58, 
30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/7, 30/8, 
30/9, 31/14, 31/16, 33/3, 33/4, 33/5, 
33/6, 33/17, 34/5, 34/23, 36/2, 37/3, 
37/5, 39/23, 39/25, 44/1, 47/1 

BARROS, Sebastião do Rego - 39/5 
BARRoso, José Liberato - 65/1 
BARROT, Odilon - 33/36 
BASTOS, José Tavares - 39/15, 39/79, 

67/2, 69/2, 71/10 
BATISTA, Cícero Romão - 69/4 
BENEDITO XIV - 27/52 
BERNARDES SOBRINHO, Joaquim José 

37/4 

BERNARDES, José Francisco - 41/26 
BEVILÁQUA, Clóvls - 41/1, 43/17 
BEZZI, Tomás Gaudênclo - 41/44 

BHERING, Pe. Antônio José Ribeiro 
32/21 

BLACKE, Augusto Vitorino Alves Sa-
cramento - 73/1 

IlOBADELA, conde de - V. ANDRADA, Go-
mes Freire de 

BOM CONSELHO, visconde de - V. FI-
GUEIREDO, José Bento da Cunha 

BoM RETIRO, barão e visconde de - V. 
FERRAZ, Luís Pedreira do Couto  

BONAPARTE, José - 68/1  
BONAPARTE, Napoleão - 34/4  

BORGES, José Inácio - 2r;/P,, 2f;/~. 27' 9, 
27/39, 27/41, 27/47, 27/60, 28/10, 
28/11, 30/8, 32/27, 32/47, 33/15, 
33/41, 36/11, 39/99 

BossINGAULT - 70/4 

BOSSUET, Jacques Bénlgne - 41/11 

BoTAFOGO, António Joaquim de Sousa 
- 33/36 

BOURBON, Teresa Cristina Maria de -
40/18, 47/1 

Boum10UL, Estêvão - 3117 

BRAGA, Fernando - 39/10 

BRANCO, Manuel Alves - 26/11, 39/10, 
39/111, 39/114, 40/23, 40/29, 40/47, 
4-0/49, 40/50, 4-0/52, 40/53, 40/60, 
44/1 

BRANDÃO, Ulysses de Carvalho Soares 
- 27/44 

BRASIL, Pe. Tomás Pompeu de sousa -
43/10, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 
67/4, 68/1, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 
69/5, 69/6, 69/7, 70/1, 70/2, 70/3, 
70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 71/3, 
71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, '11/9, 
71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 72/1, 
72/2, 73/l, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 
73/6, 73/7, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 
75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 
75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 
75/16, 75/17, 75/18, 75/19, 75/20, 
75/21, 75/22, 77/1, 77/2, 77/3, 77 '4 

BRASILIENSE, Américo - 39/63, 70!2 
BRITO José Nascimento - 70/4, 71/2, 

75/19 
BRITO, Marcelino de - 50/1 
BROTERO, Frederico de Barros 

p, 16 
BRUNO, Ernani da Silva - 65 •2 
BUARQUE, Paulo Jorge - (J) p. 12 

BUENO, José Antônio Piment.1 - r I l 
p. 20, 4-0/31, 71/4, 73/2 

BUESCU, Mircea - 40i50 
BÜFFON, conde de - V. L!:cI.mc, Ge-

orges Louis 
BULHÕES, Miguel de - 65/2 
BÜLOW, barão de - V. HosIER, Au-

gusto Hugo 
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CORREIA, Manuel Francisco - 73/2, 73/4 
COSTA, Afonso - 32/6 
COSTA, Antônio de Macedo - 69/4, 71/9, 

77/4 
COSTA, Edgar - (!) p. 22 
COSTA, Honorato Manuel da - 69/1 
CosTA, João Severiano Maciel da 

40/50 
COSTA, Sérgio Corrêa da - 75/6 
COTEGIPE, barão de - V. WANDERLEY, 

João Maurício 
COUTINHO, Aureliano de Souza e Oli-

veira - 32/41, 40/13, 40/46, 40/50, 
44/1, 75/16 

COUTINHO, José caetano da Silva -
{!) p. 15, 16, 17, 18, 19, 106, 107, 
26/4, 26/5, 26/9, 26/11, 28/6, 31/11, 
31/17, 31/18, 32/21, 32/34 

COUTINHO, José Joaquim da CUnha de 
Azeredo - 39/9, 65/2 

DUSIN - 65/2 
DANTAS, Manuel Pinto de sousa - 75/13 
DEIRÓ, Eunápio [Timon) - 69/3 
DESCHAMPS, Eduardo Carlos Cabral -

75/6 
DESTERRO, Frei Antônio do - 32/47 
DIAS, Pe. José Custódio - (!) p. 227, 

34/19, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/9, 
36/10, 37/2, 40/57 

EDELWEISS, Frederico - 71/5 
ELIAS, Maria José - 6917 
ELLIS Ja., Alfredo - 75/7 
ERVAL, marquês do - V. OSÓRIO, Ma-

nuel Luís 
EsCH:WEGE, barão de - V. ESCBWEGE, 

Wilhelm Ludwig von 

COUTINHO, José Lino - 26/5 
CouTo, Manoel Soares do - 33/8 
Cauz, Manuel da - 65/2 
CUNHA, Ambrósio Leitão da - 72/2, 

75/8, 75/15 

CuN:a:A, Antônio Luís Pereira da -
27/8, 27/15, 27/17, 27/18, 27/23, 
27/25, 27/52, 27/55, 27/57, 27/58, 
27/59, 27/61, 28/4, 28/8, 31/3, 31/4, 
32/6, 32/47, 32/48, 33/31, 35/12 

CUNHA, Estevão José carneiro da -
31/2 

CUNHA, Hermenegildo Herculano Vieira 
da - 69/4 

CUNHA, João Inácio da - 26/4, 26/5, 
26/16,27/5,27/6, 27/17, 27/26,27/32, 
27/38, 27/53, 27/54, 32/27, 33/30, 
33/31, 33/36, 36/4 

CUNHA, Silvlno Carneiro da - 75/1 
CURADO, Joaquim Xavier - 32/21 

D 

DóRIA, Escragnolle - 39/98 
DORNAS FILHO, João - 41/31 
Dam1u11:0No, Antônio Meneses Vascon-

celos de - 32/41 

DUAS BARRAS, conde de - V. CURADO, 
Joaquim Xavier 

E 

ESCH:WEGE, Wilhelm Ludwig von - 38/3 
Eu, conde d' - V. ORLÉANS, Luís Filipe 

Maria Fernando Gastão de 
EuGllNIO, Maria Deuzuita Ferreira -

(1) p. 11 
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F  

FARIA, Alberto de - 75/10 F'ERREZ, Gilberto - 70/4 
FARO, João Pereira Darrigue de - 41/26 
F'EIJó, Pe. Diogo Antônio -- (IJ p. 106, 

107, 227, 27/42, 32/21, 32/41, 32/48 
32/54, 33/1, 33/25, 33/26, 33/27, 
33/31, 33/33, 33/34, 33/35, 33/36, 
33/37, 33/38, 33/39, 33/40, 34/6, 
34/7, 34/8, 34/9, 34/13, 34/16, 34/19, 
34/21, 34/22, 34/24, 35/4, 35/5, 3517, 
35/8, 35/9, 35/10, 36/1, 36/12, 37/l, 
39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 
39/9, 39/10, 39/13, 39/14, 39/15, 
39/16, 39/17, 39/20, 39/21, 39/27, 
39/28, 39/29, 39/32, 39/33, 39/34, 
39/38, 39/39, 39/44, 39/47, 39/60, 
39/67, 39/79, 39/82, 39/85, 39/88, 
39/102, 39/103, 39/105, 39/117, 
39/121, 39/122, 39/123, 39/124, 
39/127, 40/5, 43/1, 43/4, 43/6, 43/7, 
43/12, 43/13, 43/15, 44/1, 51/2, 75/7 

FERNANDES, Carlos F. de Sousa - (!) 
p. 16 

FERNANDO, VII - 34/16 
FERRAND, Paul - 38/3 
FERRAZ, Angelo Moniz da Silva - 71/11 
FERRAZ, Luís Pedreira do Couto - 51/3, 

70/4, 75/22 
FERREIRA, Antônio Pedro da Costa -

39/76, 39/82, 39/107, 40/22, 40/33, 
40/47, 41/43, 44/1 

G 

GALVÃO, Manuel Antônio - 39/99,  
39/100, 39/104  

GAMA, Antônio Pinto Chichorro da -
50/1  

GAMA, Caetano Maria Lopes - 39/106,  
39/113, 40/20, 40/26, 40/41, 40/42,  
43/3  

GAMA, Manuel Caetano Lopes - 39/4,  
39/42, 39/45, 39/65  

GAMA, Manuel Jacinto Nogueira da -
32/5, 33/28, 41/9  

GAMA, Miguel do Sacramento Lopes  
- 41/2  

GIRÃO, Joaquim da Silva - 26/8  
GIRÃO, Raimundo - 32/43, 40/16, 45/2,  

71/l  

FIGUEIREDO, José Bento da Cunha -
75/17, 77/1 

FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e ... 
Júnior - 67/1 

FONSECA, Mariano José Pereira da -
41/9 

FoNSECA, Severiano Martins da - 75/1 
FONTOURA, Antônio Vicente da - 45/3 
FouRRIEll, François Marie Charles -

70/4 
FRAGOSO, Augusto Tasso - 73/2, 75/2 
FRANÇA, Antônio Ferreira - 34/19 
FRANÇA, Clemente Ferreira - 26/25 
FRANçA, Ernesto Ferreira - 34/19 
FRANCISCA, Dona - 40/18 
FRANCISCO I - 47/1 
FRANCISCO, Antônio Martins - 32/43 
FRANCO, Afonso Arinos de Melo -

34/24, 71/4 
FRANCO, Afrânio de Melo - 39/108 
FRANco, Luís Antônio Pereira - 75/4, 

75/13, 75/18 
FREITAS, Caio de - 26/5 
FREITAS, Teixeira de - 71/4 
FuaTADO, Francisco José - 67/3, 69/1 

GOETHE - 65/2 
GOMIDE, Antônio Gonçalves - 26/4, 

27/4, 27/10 
GONÇALVES, Antônio Marcelino Nunes 

- 70/2, 75/16 
GONÇALVES, Bento - 39/100 
GRAVENBURG, João Carlos Augusto de 

Oeynhausen - 31/7, 33/26, 40/50 
GREGÓRIO XVI - 36/1, 39/60 
GUADALUPE, Antônio de - 39/98, 65/2 
GUERRA, Pe. Francisco de Brito -

(I) - p, 227, 39/22, 39/23, 39/24, 
39/67, 39/119, 40/40, 41/2, 41/20, 
43/16, 44/1, 45/4 

GUIMARÃES, Aprlgio - 75/1 
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LEÃO XII - 27/51 
LEÃO, Honório Hermeto carneiro -

32/44, 33/8, 39/60, 43/1, 43/9, 43/15, 
44/1, 50/1, 50/2, 51/1 

LEÃO, Joaquim Antão Fernandes 
69/2, 69/7, 75/14, 75/18 

LECLERC, Oeorges Louis - 70/4 
LEDO, Joaquim Gonçalves - (I) p. 18 
LEITE, Antônio José da Silva - 43/2 
LEITE, Antônio Luís Dantas de Barros 

- 51/3 
LEITE NETO, Leonardo - (I) p. 12 
LIMA, Heitor Ferreira - 41/45 
LIMA, Manuel de Oliveira - 26/5 
LIMA Monsenhor Maurflio César de -

39/98, 43/8, 65/2 
LIMA, Miguel Antônio da Rocha -

40/49 
LIMA, Pedro de Araújo - 31/17, 34/4, 

39/3, 39/63, 39/98, 40/13, 40/32, 
40/45, 40/47, 43/3, 43/13, 44/1, 50/1, 
51/1, 65/1, 67/3 

LIMA, Raimundo Antônio Rocha -
70/3 

LIMA SOBRINHO, A. J. Barbosa - 27/44, 
50/1 

LIPPE, conde de - 71/5 
LIRA, Tavares de - <I) p. 16, 17 

MACAÉ, 2.0 visconde de - V. TORRES, 
José Carlos Pereira de Almeida 

MACAULEY - 67/3 
MACEDO, Manuel Joaquim de - 39/98 
MACHADO, Joaquim Nunes - 50/1 
MACHAIN, Facundo - 73/2 
MADEIRA, Joaquim Pinto - 32/42, 

39/119 
MAGALHÃES, Benjamim Constant Bote-

lho de - 71/5 
MAGALHÃES, Bruno de Almeida - 39/ 48 
MAGALHÃES, José Vieira Couto de -

75/19 
MALAGRIDA, Pe. Gabriel - 65/2 
MALHEIRO, Agostinho Marques Perdi-

gão - 34/4 
MAMORÉ, barão de - V. CUNHA, Am-

brósio Leitão da 

LISBOA, Bento da Silva - 26/2, 26/10, 
26/18, 47/1 

LISBOA, Henrique Marques de Oliveira 
- 39/4 

LISBOA, João Francisco - 75/4 
LISBOA, José da Silva - 27/36, 32/7, 

32/45, 33/31, 34/19, 34/20 
LOBATO, Francisco de Paula de Ne-

greiros Sayão - 71/3, 71/4, 71/6, 
73/4, 75/6 

LoBo, Francisco de Paula da Silveira 
- 69/2, 69/3, 75/13 

LOBO, Roberto Jorge Haddock - 70/4, 
70/6 

LOPEZ, Carlos - 71/4 
LoPEZ, Sola.no - 71/8, 75/8 
LoRENA, visconde de - V. BARBUDA, 

Francisco Maria Gordllho Veloso de 
LoUREIRO, Manuel Luís da Silva -

33/19 
LoUREIRo, Manuel dos Santos - 40/42 
LUCENA, barão de - V. LUCENA, Hen-

rique Pereira de 
LUCENA, Henrique Pereira de - 75/1 
LUNA, Lino do Monte Carmelo - 39/81 
Luz, Joaquim Delfino Ribeiro da -

71/12, 73/6, 7317, 75/4 
LYRA, Heitor - 26/5 

M 

MARANGVAPE, visconde de - V. GAMA, 
Caetano Maria Lopes 

MARIA I - 39/8 
MARIA da Glória - 31/7, 32/20 
MARICÁ, marquês de - V. FONSECA, Ma-

riano José Pereira da 
MARINHO, Joaquim Saldanha - 41/9, 

69/2, 77/4 
MARINHO, José Antônio - 39/11, 40/13 
MARIZ, Celso - 69/4 
MARLIERE, Guido Tomás - 39/108 
MARQUES, César Augusto - 38/2 75/4 
MARTINS FILHO, Antônio - 45/2 
MARTINS, Francisco Gonçalves - 34/19, 

69/2 
MARTINS, Francisco de Sousa - 34/19 
MARTINS, Gaspar da Silveira - 86/3 

384 



MARTINS, Pe. Joaquim Dias -- 39/81 
MAscARENHAS, Francisco de Assis -

26/4, 32/21, 41/9 
MASCARENHAS, Inácio da Costa - 39/98 
MASCARENHAS, Luiz de Almeida Soares 

Portugal Alarcão Eça Melo Silva e 
- 26/5, 75/7 

MASCARENHAS, Manuel de Assis - 51/3 
MATOS, Cassiano Espiridião Melo e -

40/15, 40/16, 40/18, 40/33, 40/34 
MATos, Manuel Maria de Albuquerque 

Melo - 40/14 
MATOS, Margarida Eufrásia da Cunha 

- (I) p. 15 
MAUÁ, barão e visconde de - V. SousA, 

Irineu Evangelista de 
MAYA, Raymundo Ottoni de Castro -

70/4 
MAYRINK, José Carlos - 40/50 
MAXIMILIANO, Imperador - 68/1 
MELO, Alfredo Pinto Vieira de - 71/3 
MELO, Antônio Manoel de Campos -

75/4 
MELO, Domitila de Castro Canto e -

(!) p. 17 
MELO, Francisco Inácio Marcondes Ho-

mem de - 40/12, 75/20 
MELo, Francisco de Paula Sousa e -

33/31, 34/1, 34/19, 35/11, 35/12, 
36/7, 41/11, 41/18, 41/29, 41/30, 
41/31, 41/32, 41/43, 41/44, 43/12, 
44/1, 45/1, 45/4, 50/1 

MELO, Jerônimo Martiniano Figueira 
de - 50/1, 70/3, 73/3, 73/7 

MELO, José Bento Leite Ferreira de -
(l) p. 227, 32/44, 33/8, 34/20 
34/24, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 
35/6, 35/11, 35/12, 36/2, 36/7, 
36/8, 36/9, 36/11, 3712, 37/5, 
38/1, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 39/11, 
39/13, 39/19, 39/23, 39/25, 39/27, 
39/28, 39/30, 39/36, 39/37, 39/40, 
39/43, 39/48, 39/50, 39/51, 39/53, 
39/56, 39/57, 39/58, 39/61, 39/62, 
39/65, 39/66, 39/67, 39/69, 39/70, 
39/72, 39/73, 39/74, 39/75, 39/76, 
39/77, 39/79, 39/80, 39/83, 39/84, 
39/85, 39/89, 39/90, 39/91, 39/93, 
39/98, 39/99, 39/100, 39/104, 39/106, 
39/107, 39/108, 39/110, 39/111, 
39/112, 39/113, 39/114, 39/115, 
39/116 39/118, 39/120, 39/121, 
39/123, 39/124, 39/125, 39/126, 
39/127, 40/1, 40/4, 40/5, 40/9, 40/11, 

40/13, 40/14, 40/HI, 11J//. 1J '>:".. i.:i. 
40/23, 40/24, 40/ll5, 4'J/:ll:l, 4/i!iZ'i_. 
40;28, 40;30, 40/35, 40/arJ, 4:1; ~;;:, 
40/41, 40/42, 40/43, 40/45, .W!.W,. 
40/48, 40/50, 40/51, 40/54, 4/'J !)i, 
40/56, 40/57, 40/58, 40/00, 4'J ')!),. 
40/62, 41/1, 41/4, 41/6, 41;7, 4U~ 
41/9, 41/10, 41/12, 41/14, Uil!i 
41/17, 41/18, 41/19, 41/20, 4l/:2il.. 
41/22, 41/23, 41/24, 41/25, ofl/27. 
41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41 3~, 
41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41iZ3, 
41/39, 41/40, 41/41, 41/42, 41,.fZ, 
41/44, 41/45, 43/2, 43/3, 43/4, 43 'f$, 
43/8,43/9,43/11,43/12,43/13,43/14, 
43/15, 43/17, 43/18, 43/lil, 43, 2,.i, 
43/21, 43/22 

Mno, Luiz José de Carvalho e - w,~, 

27/5 
MELO, Manuel Felizardo de Sousa e -

39/12 
MELo, Sebastião José de Carvalllo e -

31/7, 71/5, 75/4 
MELO, Urbano Sabino de - 50/1 
MENDES, Luiz José de Oliveira - 216 2:2., 

27/18, 39/22, 39/23, 39/24, 51) 3 
MENDES, Pe. Manuel José de Siqueü?'.a 

- 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86'5, 87 n. 
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 811/Z 
88/3 

MENDES, Raimundo Teixeira - 75 ·4 
MENDONÇA, Pe. Antonio Pinto de - Ee ''2 
MENDONÇA, Feliclo Pinto Coelho de--

(l) p. 17 
MENDONÇA, Luís Joaquim Duque-~1Jr.s.•. 

da Furtado de - 31/6 
MENDONÇA, Marcos Carneiro de - 34 -4 
MENDONÇA, Salvador de - 69.·7, ilD.;llítl 
MESSINA, Caetano de - 69/4 
MILAGRES, Felisberto ~ -

39/123 
MITRE, Bartolomeu - 67 ·3. 6': 4, 'ii11. 'li,, 

73/2, 75/5 
MONLEVADE, Jean Antoine miil: IDiii•-· 

sandes - 41 "31 
MONTE ALEGRE, visconde e Jlll!l:Jl.!t~; .m, 

- V. CARVALHO, Jose da <Cl'1JS1a.. 
MoNTEmo, Antônio Pe~; ~w.M.i.fn 

- 39/5, 43117 
MONTEIRO, Cândido ~es - lflil:'..li 
MONTEIRO, Femand<t'> - :M./~~ 

MONTEIRO, Tobias - ~:$ 

http:w.M.i.fn


MONTENEGRO, Caetano Pinto de Miran-
da - 26/5, 32/21 

MoN:rENEGao, João Ribeiro de Melo -
39/81 

MONTE SANTO, barão de - V. MENDES, 
Luiz José de Oliveira 

MONTESQUIEtl', Charles de Secondat -
32/31 

MoNTEZUMA, Francisco Gê Acalaba de 
- 40/13 

MORAIS, Eugênio Vilhena de - 43/1, 
75/15 

MORAIS, Francisco - (I) p. 16, 18 

MORAIS, Melo - 2615 

NABuco, Joaquim - 50/2, 71/10, 71/13, 
77/4 

NAZAllÉ, marquês de - V. FRANÇA, Cle-
mente Ferreira 

NETO, Antônio - 39/100 

OBERACKER Jr., Carlos Henrique - 31/7 
OEYNHAUSEN, João Carlos Guilherme 

- 31/7 

OEYNHAUSEN, conde de - v. OEYNHAU-
SEN, Karl August von 

OEYNHAUSEN, Karl August von - 31/7 

OLINDA, marquês de - V. LIMA, Pedro 
de Araújo 

OLIVEIRA, André Bastos de - 50/3 
OLIVEIRA, Antônio Camillo de - 26/5 
OLIVEIRA, Cândido Batista de - 39/3 
OLIVEIRA, J. M. Cardoso de - 26/11 
OLIVEIRA, João Alfredo Correia - 75/7, 

88/3 
OLIVEIRA, José Teixzira de - (!) p. 17 

MORAIS, Rubens Borba de - 32/3 

MORNAY, Alfredo - 71/l 

MORNAY, Eduardo - 71/1 
MOTA, José Inácio Silveira da - 67/3, 

69/6, 71/13, 72/1 
MOTA, Vicente Pires da - 50/1 

MoURA, Antônio Maria de 33/38, 
36/1, 39/6 

MOURA, Pe. Carlos Pereira Freire de 
- 39/7, 39/60, 39/123 

MUNIZ, João Bráulio - 31/18, 33/31, 
35/12 

MURITIBA, marquês de - V. TOSTA, Ma-
nuel Vieira 

N 

NEVES, Francisco Ramos de Andrade 
- 39/100 

NITERÓI, visconde de - V. LosATO, 
Francisco de PaUla de Negreiros 
Sayão 

NÓBREGA, Pe. Calixto Correia da - 75/1 

o 
OLIVElllA, José Vital Maria Gonçalves 

de - V. VrrAL, Dom 

OLIVEIRA, Dom Oscar de - 86/3 

OLIVEIRA, Saturnino de Sousa e -
39/10, 44/1 

ONORATTI, Pe. Antônio - 75/1 

ORLÉANS, Luis Filipe Maria Fernando 
Gastão de - 47/1 

OsóRIO, Manuel Luis - 77/2, 77/3 

OSTINI, Pietro - 27/52 

OTT, Carlos - 27/44 

O:rroNI, Teófilo Benedito - 39/100, 
43/2, 67/3, 68/1, 69/2, 69/6, 70/3 

OXENFORD, Edward - 38/3 
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SENG, Tong King - 71/10 
SENNA, Ernesto - 39/66 
SEPETIBA, visconde de - V. COUTINHO, 

Aureliano de Sousa e Oliveira 
SEQUEIRA, Pe. Angelo - 65/2 
SERRO ALEGRE, 1.º barão e 1.0 visconde 

de - V. TAVARES, João da Silva 
SILVA, Agostinho Veloso da - 43/3 
SILVA, Antônio Carlos Ribeiro Andrada 

Machado e - 31/2, 33/12, 40/13, 
41/43, 43/1 

SILVA, Diogo Duarte da - {!) p. 16 
SILVA, Edmundo de Macedo Soares e 

- 71/5 
SILVA, Firmino Rodrigues - 69/2 
SILVA, Francisco de Lima e - 31/18, 

35/12 
SILVA, Francisco Xavier de Lima e -

33/31 
SILVA, José Bonifácio de Andrada e -

(!) p. 11, 18, 105, 26/5, 32/21, 32/41, 
33/1, 3474, 34/15, 34/17 

SILVA, Luís Alves de Lima e - 39/99, 
40/50, 43/1, 44/1, 45/3, 67/3, 67/4, 
75/12, 75/15, 75/16, 77/1 

SILVA, Lufs Antônio Vieira da - 71/6 
SILVA, Martim Francisco Ribeiro de 

Andrada e - 33/1 
SILVA, Patrício José de Almeida e 

33/13, 39/50  
SILVA, Sebastião Tinoco da - 39/99  
SILVEIRA, Tarso - 75/20  
SILVEIRA, Pedro Ivo Veloso da - 50/l,  

50/2 
SIMONSEN, Roberto - 71/10 
SINIMBtr, João Luís Vieira Cansanção 

de - 70/5, 71/10, 73/4, 75/2 
SINIMBU, visconde de - V. SINIMBU, 

João Luís Vieira Cansanção de 
SOARES, -Alvaro Teixeira - 75/2 
SonRÉ, Jerônimo - 77/4 
SoDRÉ, Nelson Werneck - 39/85 
SOLEDADE, Pe. Antônio Vieira da 

(!) p, 15, 18, 19, 10/7, 107, 22/6, 
26/7,26/8, 26/10, 26/12,26/13, 26/14, 
26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 
26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 

26/25, 26/26, 26/27, 26/28, 27/1, 
27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 2717, 
27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 
27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27118, 
27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23. 
27/24, 27/25, 27/26, 27/28, 27/29, 
27/30, 27131, 27/32, 27/33, 27/34. 
27/35, 27/36, 27/37, 27/38, 27/39, 
27/40, 27/41, 27/42, 27/43, 27/44, 
27/45, 27/46, 27/47, 27/48, 27/49, 
27/50, 27/51, 27/52, 27/53, 27/54, 
27/56, 27/57, 27/59, 27/60, 27/61, 
27/62, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 
28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 
28/12, 28/13, 3317, 33/23, 33/42, 
34/10, 39/99 

SOSA, Jaime - 75/2 
SOUSA, Antônio Moniz de - 75 7 

SousA, Brás Florentino Henriques de 
- 69/1 

SOUSA CARVALHO, visconde d>.! - V. 
CARVALHO, Antônio Alves de Sowa. 

sousA, Clemente Falcão de - 39 '85 
SOUSA, Eusébio de - 31/7 
SousA, Francisco Belisário Soares de 

- (!) p. 22, 40/37, 71/10, 77/2 
SousA, Francisco das Chagas MartirM 

de Avila e - 45/3 
SousA, Irineu Evangelista de - 70 2, 

75/10, 75/22 
SousA, José Antônio Soares de  

39/26, 69/3  
SousA, José Soriano de - 75. 1 

sousA, Manuel Inácio de Melo e -
33/8, 39/110, 40/13, 40/42  

SOUSA, Octávio Tarqüinio de - 3:.l. -H.  
33/9, 33/31, 33/36, 34 15, 34 19  

SousA, Paulino José Soares de - 40/23,  
40/24, 40/33, 41/19, 41/24, 41/:ZS,  
41126, 69/2, 71' 13, 73 1  

SOUTO MAIOR, Armando - "lS 1 

SPALDING, Walter - 39 100. ~} :i 

STAPLETON, A. S. - 26 5 

STUART, Charles - 26 5 
STURZ, João Diogo - 36,S, 39;4'5 

SUAÇUNA, visconde de - V. Al.B'C'Q':mt-
QUE, Francisco de Paula C'.J.va.n-
canti de 

SUAREZ, Francbco - fl !l 



T 

TAUNAY, Afonso d'Escragnolle - 41/44, 
69/2 

TAUNAY, Alfredo Maria Adriano d'Es-
cragnolle - 3117, 67/3, 71/10, 75/lG 

TAUNAY, visconde de - V. TAUNAY, Al-
fredo Maria Adriano d'Escragnolle 

TAVARES, Elza - (!) p. 12 
TAVARES, Francisco Muniz - 39/81 
TAVARES, João da Silva - 40/42 
TAVARES, JoaqUim Vilela de Castro -

50/3, 65/2  
TEGETHOFF, Eneida - (!) p. 11  
THXEIRA, Joaquim Duque-Estrada  

77/1  

u 
UBERABA, visconde de - V. RIBEIRO,  

José Cesário de Miranda  
URUGUAI, visconde do - V. SOUSA, Pau- 

lino José Soares de  

V 

VALENÇA, Antônio Duarte - 41/1  
VALENÇA, barão, conde e marquês de  

- V. REsENDE, Estêvão Ribeiro de  
VAMPRÉ, Spencer - 39/85  
VARELA, <Dom) Pedro - 75/6  
VARNHAGEN. Francisco Adolfo de -

26/5 
VARNHAGEN, Frederico Luís Guilherme 

de - 71/5 
VASCONCELOS, Pe. Antônio da CUnha -

(!) p. 227, 39/95, 43/10, 43/17, 44/1, 
45/3, 55/1 

VASCONCELOS, Bernardo Pereira de -
26/5, 32/6, 33/8, 34/16, 39/4, 39/5, 
39/8, 39/10, 39/11, 39/13, 39/19, 
39/21, 39/31, 39/32, 39/35, 39139, 
39/40, 39/42, 39/43, 39/50, 39/55, 
39/60, 39/63, 39179, 39/80, 39/85. 
39/98, 39/100, 39/104, 39/105, 39/110, 
40/11, 4-0/23, 40/31, 40/34, 40142, 
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TEIXEIRA, Manuel Domingos da Mota 
- (!) p. 15 

TEJEDoa, Carlos - 73/2, 75/2, 75/5 
TEMPERLEY, Harold - 26/5 
THIERS, Fleming - 37/4, 69/3 
TILBURY, Guilherme Pauio - 40/25 
TIMON (pseud.) - V. DEIRÓ, Eunápio 
TORRES, J. Camilo de Oliveira - 41/9 
TORRES, JoaqUim José Rodrigues -

39/5, 48/1, 6713, 69/2, 69/3, 75/1 
TORRES, José Carlos Pereira de Almei-

da - 44/1 
TOSTA, Manuel Vieira - 68/1, 69/2, 69/6 
TRINDADE, Raimundo - 39/7 

URUGUAIANA, barão de - v. FElu!AZ, 
Angelo Moniz da Silva 

40/45, 40/46, 40/51, 40/52, 40/53, 
40/55, 40/56, 40/58, 40/60, 41/25, 
41/28, 43/13, 43/15, 44/1, 48/1, 50/1, 
51/3 

VAscoNCELos, Gregório Francisco Tor-
res de - 40/49 

VASCONCELOS, João Florentino Meira de 
- 86/1, 87/5 

VAscoNcELos, José Teixeira da Fonseca 
- 26/4, 26/5 

VASCONCELOS, Zacarias de Góis e -
67/3, 71/3, 71/4, 72/1, 73/2, 75/1, 
75/4, 75/5, 75/9, 75/16, 77/1 

VEIGA, Bernardo Jacinto da - 39/11, 
39/70 

VEIGA, Evaristo Ferreira da - 33/8, 
34/19, 39/63 

VEIGA, João Xavier da - 39/85 
VELASQUES, Manuel dos Santos Martins 

- 36/6 



VERGUEIRO, Nicolau Pereira de Campos 
- 30/4, 30/6, 32/4, 32/15, 33/26, 
34/19, 36/6, 36/9, 39/23, 39/52, 
39172, 39/73, 40/33, 40/35, 40/47, 
41/31, 41/43, 43/4, 43/12, 43/13, 
43/15, 43/22 

VIANA, Antônio Ferreira - 26/5, 75;15 
VIANA, Cândido José de Araújo 

39/99, 40/20, 40/69, 41/32 
VIANA FILHo, Luiz - 43/5, 70/2 
VIANA, Francisco José de Oliveira 

39179, 40/1 
VIANA, Hélio - 31/7, 33/1, 34/4 
VIANA, Joaquim Francisco - 43/18 

WANDEllLEY, João Maurício - 67/2, 
67/3, 69/2, 69/3, 70/2, 71/5, 71/12, 
73/2, 73/4, 73/6, 75/2, 75/5, 75/7, 
75/10, 75/20, 77/1, 77/4 

'll'oUNo, Guilherme - 41/35, 41/44 

QaALLOS, F.stanislau - 75/G 

VIçoso, Antônio Ferreira - 39/7, 65/2 
VIDIGAL, Francisco Correia - <D p. 17, 

18, 27/52 
VIEIRA, Francisco de São Dâmaso Abreu 

- 65/2 
VIEIRA, Marcos - (I) p. 12 
VIEIRA, Maria Amélia de Abreu -

- 34/23 
VILA REAL DA PRAIA G11ANDE, barão, 1.0 

visconde e marquês da - V. MON-
TENEGRO, caetano Pinto de Miranda 

VITAL, Dom - 71/9, 75/1, 77/4 
VIVEIROS, Jerônimo de - 75/4 
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fNDICE DE ASSUNTOS 

A  

ABDWAÇAO 
- comemoração da - 34/1 
ABOLICIONISMO - 80/2 
ABSOLUTISMO 
- temor do - 39/90 
ACADEMIA 
- diretores da - 38/1 
ACADEMIA DE MARINHA 
- inconveniência da instalação da -

39/66 
AÇUDES 
- incentivos para construção de -

32/51 
AD.MINISTRAÇÃO PúBLICA 
- censuras à - 39170 
- centralização da - 69/7, 75/22 
- corrupção da - 75/4 
ADMINISTRAÇõES PROVINCIAIS 
- irregU!aridades nas - 39/73, 75/15 
AFILHADAGEM 
- acusação de - 39/49, 39/85 
- nomeações feitas por - 40/23 
AGITADORES 
- obra de - 39/69 
AGRICULTURA - 75/9, 75/19, 75/22, 

88/3 
AGUA 
- abastecimento de - 70/4 
AL.\GOAS  
- conselho geral de - 33/20  
ALGODÃO  
- exportação de - 62/7  

ALTEZAS 1MPERIAIS 
- caaament.o das - 40/20 
AMAZONAS 
- bacia do - 86/5 
ANAIS 
- publicação dos - 67/2, 75/20 
ANARQUIA 
- tentativa de se estabelecer a -

39/69, 87/5 
ANISTIA 
- concessão de - 33/8, 33/9, 34/20, 

35/3, 35;4, 35/5, 36/11, 75/22, 77/4 
- oferta de - 39/16 

APELAÇÃO 
- concessão de - 28/3, 28/4, 28/5 

APOLICES 
- compra de - 39/25 
APOSENTADORIA <ver também Pen-

são) 
- pagamento de - 39/117 

APRENDIZES 
- escola de - 71/8, 75/8 
ARAGUAIA - 87/4 
ARAPAPAí - 75/4 
ARCEBISPADO DA BAHIA 
- constituição do - 27/56, 27/57 
ARGENTINA 
- crise com a - 67/3, 73/2, 73/6, 75/2, 

75/5, 75/6, 75/8 
ARMAMENTOS 
- compra de - 73/l, 73/6, 75/5, 75/6, 

75/8, 75/10, 75/14 



ARSENAL - criação das - 32/l, 39/35 
- gratificação aos empregados do - - eleições para as - 40/26 

39/109 - leis das - 37/5, 39/71 
- incêndio no - 7115, 73/6 - obediência devida pelas - 39/69 
ARTíFICE - 75/8 - poderes das - 39/46 
ASILO POL1TICO - 75/6 - representação contra as - 39171 
ASPIRANTE ATLAS - 70/5 
- requisitos para - 39/66 ATO ADICIONAL 
ASSEMBLl!:IA GERAL - 39/13, 39/30, - anuiação do - 39/36, 40/5 

39/90, 40/23, 40/56 - arbitrariedade do - 39/27, 39/33 
- competência da - 31/5, 32/27, 33/30, - direitos garantidos pelo - 3914.7, 

39/35, 39/122, 40/2, 40/25 39/69 
- convocação da - 26/5, 27/46, 40/24, - interpretação do - 39/26, 39/28,

40/26, 40/45 39/29, 39/30, 39/34, 39/38, 39/41, 
- dissolução da - 77/4 39/44, 39/49, 39/51, 39/52, 39/54, 
- prorrogação da - 40/60 39/57, 39/59, 39/62, 39/63, 39/68, 

39/69, 39/75, 39/78, 39/79, 40/1,- regimento da - 27/36, 27/46 40/4, 40/6, 40/8, 40/10, 40/11, 40/21 
- resoluções da - 27/53, 39/31 

AUSTRIA - 75/5ASSEMBL:t!AS PROVINCIAIS AUTORIDADE - arbitrariedade das - 39172 - abuso de - 40/30- atribuições das - 39/47, 39/50, - enfraquecimento da - 75/139/54, 39/56, 39/57, 39/59, 40/2,  
40/3, 40/5, 40/9 AUSEN'l1E  

- conflito com as - 39/86 - morte de - 27/61  

B 

BACHAR.m:S BENS DE RAIZ  
- número de - 68/1 - retenção de - 39/37  
BAHIA - 75/12  BISPADOS  
- arcebispado da - 27/56, 27/57  - criação de - 27/51  
- colégio de letras na - 32/52  - divisão de - 65/2 
- tesouraria da - 39/19  

BISPOS BANCARROTA - 75/1  
- confirmação dos - 39/8 BANCOS  
- de Goiás - 36/7 - criação de - 33/15, 33/16, 33/27,  

39/18 - nomeações de - 71/9  
BANCO DO BRASIL - do Rio de Janeiro - 39/7, 39/6& 
- criação do - 33/41 - procedimento dos - 39/123 
- divisão dos fundos do - 34/24 

BONDESBATISMO 
- companhia de - 88/2- certidão de - 33/3 

BATURITI!: - 65/2, 67/4, 69/7, 75/4, BORRACHA - 86/4, 87/2, 88/2  
75/14, 75/19  

BRAGANÇA - 87/4 BEU:M - 87/4  
BENEF'íCIOS ECLESIASTICOS BULA PONTIFíCIA  
- provimento dos - 65/2 questão da - 21-51  
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e  
CAIXEIROS ESTRANGEIROS  
- impostos sobre - 39/115  

CAMARA DOS DEPUTADOS  
- acusação contra a - 39/65  
- competência da - 32/25, 34/19  
- dissolução da - 32/15, 73/1, 73/5  
- pressões da - 39/116  
- projeto da - 39/56  
- renovação bienal da - 40/1  
CAMARAS ECLESIASTICAS  
- competência das - 33/3  
CAMARAS MUNICIPAIS 
- atribuição das - 27/18, 27/19, 27132, 

34/7, 39/54, 40/32, 40/36, 40/37 
- gratificações às - 27/20 
- jurisdição contenciosa das - 27/14, 

31/15 
- poderes das - 39/45 
CAMPINA GRANDE - 75/l 
CANAIS 
- construção de - 34/12 
CAPELA IMPERIAL 
- gastos com a - 39/124 
CAPELAES - '15/4, '15/8 
- paridade na gratificação aos -

39/64 
CAPITAL 
- liberdade de - 69/7 

CARGOS PúBLICOS 
- condições para o desempenho de 

- 39/21 

CARAMURUS 
- acusação contra os - 33/13 
CARATER NACIONAL - 39/14 

CARIRI NOVO  
- criação da província do - 39/95,  

39/97 
CARMELITAS 
- ordem dos - 70/6, 75/17 

CASA DA MOEDA - 75/20 

CASAMENTO 
- civil - 67/4 
- de consciência - 33/3 

CASTIGO - 75/15 
CAUSAS CRIMES 
- depoimento de testemunhas nas -

39/121  
CAUSAS ECLESIASTICAS  
- julgamento das - 27/55  
- resolução relativa às - 27158  
CAVALOS  
- corridas de - 88/2  
CEARA - 75/1, 75/9, 75/14, 75/15, 

75/17, 88/1 
- Assembléia do - 39/126 
- criação de freguesia no - 32/43 
- colonização pa.ra o - 39/39 
- conselho geral do - 32/42 
- deputados do - 39/13 
- discriminação contra o - 39/12 
- porto do - 39/18, '15/9 
- problemas financeiros do - 39/118 
CEMITJ!JRIOS 
- definição de - 30/9 

CENSURA 
- abolição de - 39/85 
CENTRALIZAÇÃO - 69/2 
CENTRO LmERAL - 70/3 
- manifesto do - 70/2 
CESARISMO - 77/2 
CHEFE DE ESTADO 
- atribuições do - 39/13 
CHEFE DE POLtCIA 
- atribuição do - 40/44 
- competência do - 40/59 
- jurisdição do - 40/59 
CHIBATA - 69/5, 75/4 
CHINESES 
- imigração de - 69/7, 71/10 
CIDADANIA 
- direitos de - 26/8 

CIDADAOS (ver também Garantias) 
- direitos dos - 34/18, 40/21 
CíRCULOS 
- den1arcação de - 39/112 
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CIRURGIÃO 
- gratificação de - 32/55, 39/64 
- mor do Império - 28/13 
CLERO - 87/3 
CLERO ESTRANGEIRO - 87/1 
CLIENTELISMO - 71/6 
CóDIGOS 
- ineficácia dos - 39/82 
- reforma dos - 39/85, 40/33, 40/59 
CóDIGO CRIMINAL 
- determinações do - 33/8 
- emendas ao - 40/23, 40/31 
- interpretação de artigos do - 39/88 
- reforma do - 40/27, 40/44, 40/55 
CôDIGO DO PROCF.SSO  
- cumprimento das disposições do -

40/29 
- discussão do - 32/53, 32/54 
- inteligência do - 33/30 
- reforma do - 32/34, 32/49, 40/1, 

40/23, 40/27, 40/29, 40/44, 40/55 
COL~GIO DE LETRAS  
- criação de - 32/52  
COL~GIO PEDRO II - 33/32 
- criação do - 39/98 
- defesa do - 39/105 
- situação de anarquia no - 39/98 
- verbas para o - 39/98, 39/103, 

39/104, 39/105 
COL~GIOS ELEITORAIS  
- apuração dos atos dos - 35/11  
- constituição de - 40/37  
CóLERA-MORBO  
- invasão do país pela - 32/29  
- medidas preventivas contra a  

32/29 
COLôNIAS  
- estabelecimento de - 31/13  
- militares - 75/19  

COLONIZAÇÃO - 32/26, 75/9, 75/22, 
88/3 

- companhias de - 39/18, 40/15, 40/16 
- projeto de lei sobre - 27/21, 27/22, 

27/24, 27133, 27/34, 27/37, 75/9 
COM~RCIO 

--- proibição de - 27/59 
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COMISSÕES 
- membros das - 27/60 
COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PAQUETES A V APOR - 71/5 
- alteração do contrato com a - 39/94 
CONCíLIOS 
- de Trento - 27/56, 39/123, 69/1 
- Vaticano I - 69/4 
CONCORDATA - 77/4, 83/6 
CONDECORAÇÕES - 68/1 
CONFIANÇA 
- voto de - 71/12 
CôNGRUA 
- pagamento de - 27/50, 39/23, 65/2, 

71/9, 71/13, 87/3  
- pedido de aumento de - 34/2  
- suspensão de - 27/ 47  
CONSCRIÇAO - 75/7, 75/8, 75/13, 

75/21 
CONSELHO DA COROA 
- criação do - 40/13 
CONSELHO DE ESTADO - 75/22 
- número de conselheiros do - 32/28 
- reforma do - 34/9, 40/1 
- remuneração do - 36/2 
- supressão do - 40/1 
CONSELHOS GERAIS DE PROVíN-

CIA - 40/1 
- atribuição dos - 32/3, 3217, 33/22 
- competência dos - 28/1, 33/25 
- divisão dos - 32/39 
- multas impostas pelos - 31/15 
CONSELHOS MUNICIPAIS  
- proibições impostas aos - 27/42  
CONSELHOS PRESIDENCIAIS  
- atribuições dos - 32/1  
- extinção dos - 33/33, 33/34, 33/37, 

34/13 
CONSELHEIROS DE ESTADO Cver 

também Ministros) 
- denúncia de - 26/20 
- responsabilidade dos - 26/18, 26/19, 

27/2 
CONSELHEIROS DE PROVíNCIA 
- atribuição dos - 32/2, 32/31 
- utilidade dos - 34/9 



- paridade de subsídios dos - 32/1 
- subsidio aos - 32/1 
- vencimentos dos - 32/4 
CONSTITUIÇAO DO ~IO 

39/30, 39/69, 39/75, 40/5 
- garantias da - 32/1, 32/2, 32/3, 

32/4, 3217, 39/21 
- reforma da - 32/10, 32/12, 32/13, 

32/14, 32/16, 32/18, 32/20, 32/24, 
32/25, 32/28, 32/31, 32/39, 34/19, 
34/21, 39/26, 39/32, 39/36, 39/53, 
39/75, 4-0/5, 40/24, 75/7 

- violação da - 39/36, 39/43, 39/72, 
39/98, 39/121, 40/2, 40/7, 40/8, 40/9, 
40/10, 40/30, 40/43 

CONSTITUCIONALISMO - 731 
CôNSUL - 75/6 
CONVENTOS 
- imposto sobre os - 69/4 
- patrimônio dos - 69/4 
CORO.A, 
- recurso à - 69/1, 87/3 
CORREIOS 
- abusos da administração dos -

39/100 
- aumento de ordenado dos empre-

gados nos - 33/10 
- censuras à administração dos -

39/100 
- inspeção dos - 31/5 
- serviços de - 71/8 
- subvenção aos - 39/120 
CORRUPÇAO - 75/17, 77/4 
CORTE 
- remessa de fundos para a - 39/112 
COSTUMES 
- reforma dos - 73/5 

Dl!:CIMA URBANA 
- pagamentos da - 34/5 
- pedido de isenção da - 32/5 
DELEGADO DE POLtCIA 
- atribuições do - 40/44 
DELITOS 
- punição de - 28/6 

COUROS  
- impostos sobre - 27/62  
CR!!:DITO 
- concessão de - 40/61, 70/6, 71/1, 

73/6, 75/9, 77/4 
CRIMES 
- aumento de - 75/17, 77/4 
- definição de - 26/12 
- de opinião - 39/81 
- de rebelião - 32/49, 39/87 
- de respansabllidade - 40/29 
- estatlsticas de - 40/29, 69/2, 70/3 
- Impunidade dos - 69/5 
- aumento de - 75/1 
- polfticos - 39/81, 39/87, 39/92 
- representação aos - 40/30, 40/33 
CRISE 
- situação de - 39/84 
CRISES FINANCEIRAS 
- origens das - 39/83, 67/3 
CUIABA - 75/22  
CULTO  
- doações para o - 39/22  
- liberdade de - 26/9  
CúRIA ROMANA 
- confirmação de bispas pela - 39/9 
- principios contestados pela - 39/60 

CURITIBA - 75/22  
CURSOS ECLESIASTICOS  
- julgamento dos - 27/55  
- resolução sobre - 27/58  
CURSOS JUR:tDICOS  
- criação de - 27/4, 27/5  
- de Olinda - 31/14  
- de são Paulo - 30/1, 30/7  

D 

DEPEND:l!:NCIA ECONOMICA - 71/2 

DEPORTAÇÃO  
- regulação de - 33/40  

DEPUTADOS 
- número regulamentar de - 40/40 
- suplente de - 28/11 
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DESCENTRALIZAÇÃO ADM'.INIS-
TRATIVA 

- projeto de limitação da - 39/31 
DESEMBARGADORES 
- nomeação de - 40/22 
- número de - 39/21, 39/121, 72/1 
- ordenado dos - 38/4 
DESEQUILtBRIOS REGIONAIS -

71/2 
DESPESAS 
- contenção de - 75/2, 75/10, 77/4 
DESPOTISMO MILITAR 
- domínio do - 40/43 
DIARIO OFICIAL - 75/20 

E 

EDUCAÇAO 
- física - 39/21, 75/15 
- primária - 39/11 
- projeto de - 39/14 
- religiosa - 75/1, 75/15 
- profissional - 75/9 
ELEIÇÕES (ver também Reformas) 

- (I) p. 19, 32/11, 33/1, 40/32, 
40/40 

- anulação de - 33/1, 33/2, 39/71, 
67/4, 70/1 

- diretas - m p, 19, 71/13, 73/5, 75/7, 
75/11, 75/16, 77/2 

- irregularidades das - 39/10, 39/72, 
40/28, 40/32, 40/37, 40/48, 67/3, 
69/2, 73/1, 73/5, 77/4, 86/1 

- por círculos - 75/15  
- reformas das - 39/75, 40/34  
ELEITOR&S 
- 75/16 
- número de - 40/34, 40/35, 40/36 
- obrigações dos - 28/10 
- prisão de - 40/49 

EMPREGADOS <ver também Funcio-
nários> 

- demissão de - 39/11, 39/103, 39/114 
- eclesiásticos - 39/123 
- especificação de - 40/1 
- nomeação de - 39/86 
- ordenado de - 33/10, 33/25 

DINHEIROS PÚBLICOS 
- desperdício dos - 36/106, 39/117 

DIPLOMACIA 
- agentes da - 75/6 
- gastos da - 75/6 
- inépcia da - 71/8 

DIQUE - 75/4 

DíV:IDA PúBLICA 
- pagamen1io de - 40/61 

DíZIMOS - 86/3 

DOCUMENTOS 
- destruição de - 35/1 

- provinciais - 39/55, 40/6 
- suspensão de - 34/6, 39/114 
EMPREGOS 
- criação de - 3317 
- supressão de - 39/57, 39/78, 40/2 
EMPREGUISMO - 75/1 
EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS -

- 73/2 
- obtenção de - 39/111, 75/14, 75/18 
ENSINO 
- gratui1io - 75/17 
- laicização do - 39/15 
- liberdade de - 34/5, 65/2, 69/1, 70/5 
- obrigatório - 69/4, 75/15, 75/17 
- privado - 34/& 
- reforma do - 75/15 
- religioso - 39/21, 65/2 
EPIDEMIA - 32/29, 70/4, 73/5, 75/2 
ESCOLA 

75/lf) 
- central - 70/51, 71/5 
- de ensino mútuo - 30/2 
- de marinha - 71/8 
- de medicina - 32/35, 32/40 
- de meninos - 33/21 
- militar - 71/5, 71/7 
- de primeiras letras - 30/l, 30/3, 

30/7, 30/8, 31/16, 33/6, 33/18, 71/13, 
75/9 
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ESCRAVOS 
- compra e venda de - 33/3, 39/13 
- educação dos - 75/9 
- emancipação de - 67/3, 67/4, 69/7, 

70/2, 71/l 
- execução sumária de - 39/13 
- extinção do tráfico de - 27/21, 

27/22, 34/4, 39/107 
- núnlero dos - 69/7, 75/9 
ESCRAVATURA 
- regime de - 71/4 
ESCRAVlDAO 
- punição para - 40/29 
ESTADO 
- segurança do - 27/26 
ESTADOS UNIDOS DA A.Mm&ICA -

70/õ 

F 
FABRICA 
- rendimentos das - 39/23 

FALA DO TRONO (ver também Voto 
de Graças) 

- apresentação da - 37/1 
- interpretação do texto da - 39/6 
- resposta à - 34/1, 75/7 

FALSIFICAÇAO 
- medidas contra a - 33/29, 39/112 

FAMíLIA IMPERIAL 
- dotação à - 26/27 

FANATISMO - 75/1 

FARMAC1!:UTICOS 
- núnlero de - 68/1 

FARRAPOS 
- guerra dos - 40/42 

FAVORITISMO - 75/17 
FEBRE AMARELA (ver também Epi-

demia) 73/5, 75/9, 77/4 
FEDERAÇAO - 32/4, 32/10 

FEDERALISMO 
- acusação de - 39/49 
FERNANDO DE NORONHA - 67/3 

ESTAT1STICA 
- necessidade da - 27/46, 65/2 
- tabelas de - 28/9 

ESTRADAS - 70/4, 71/1, 75/9 
- construção de - 65/2, 67/4, 70/4, 

71/2, 75/14, 75/19, 75/22, 86/1, 88/2 
- plano de - 34/12 
- resolução sobre - 33/22 

ESTRANGEIROS - 75/9 

EDRCITO (ver também Forças Ar-
madas) - 67/3 

- efetivo do - 71/5 
- oficiais do - 27/41, 39/61 
- permanent.e - '15/8 

EXPORTAÇAO 
- estatísticaa sobre a - fS/7 

FERRO 
- fábrica de - '11/5 
FESTA NACIONAL 
- aclamação, dia de - toJD 

FESTAS RELIGIOSAS 
- despesas com as - 'Z'llfa 
F'ILOSOPIA 
- curso de - 33/6 
FINANÇAS 
- crise das - 6713 
FISCAL 
- ordenado de - 32/22 

FíSICO-MOR 
- abolição do cargo de - 23/!3 
FLORESTAS 
- destruição das - N/4 
FOME - 70/2 

FORÇAS ARMADAS 
- despesas com as - 39/108 
- de mar - 39/66 
- de terra - 27/48. 39/60 
- fixação das - 68/1, 69/6, 'l1/4, 71/7, 

73/6, 75/13 
- :ei dss - 39, 62 
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FOROS - 75/3 

FORO .ECLESIASTICO  
- extinção do - 30/5  

FORO PRIVILEGIADO 
- reconhecimento de - 27/52 
- extinção do - 30/5 
- reforma do - 30/6 

FORTALEZA - 65/2, 67/1, 75/4 

FRANÇA  
- tensões com a - 39/4  
- tratado com a - 26/11  

G 

GABINETE  
- das capacidades - 39/5, 3917, 39/8,  

39/13, 39/63, 39/80 
- Imputações feitas ao - 39/10, 39/20 
- poder do - 77/4 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS -

69/3 
- abusos contra as - 70/2 
- suspensão de - 32/49, 36/9, 36/11, 

39/87, 39/88, 39/91 
GEOMETRIA 
- ensino da - 33/5, 33/6 
GOIAS 
- hospital de - 32/30 
GONGO SOCO 
- sociedade de mineração do - 40/14 
GOVERNO 
- atribuições do - 39/13 
- decisões do - 40/25 
- despotismo do - 39/13 
- forma de - 26/15 
- programa do - 75/15 

I 

IGREJAS 
- bens das - 39/24, 39/25 
- doação às - 39/22 

FRANC:ll:S 
- cursos de - 33/6 

FRANCISCANOS - 75/17 

FREGUESIAS 
- criação de - 32/43, 32/50, 34/17 
- divisão de - 32/23, 32/46, 32/50 

FUNCIONARIOS 
- arbitrariedade contra - 39/125 
- elaboração de nomenclatura de -

40/6 
- do Senado - 26/6 
- vencimento dos - 71/6 

GOVERNO PROVINCIAL 
- alçada do - 39/109 
- atribuições do - 37/1 
- nomeações para o - 40/62 
GRATIFICAÇÕES - 75/1 
GUARDA-MARINHA 
- requisitos para ser - 39/66 
GUARDA NACIONAL - 67/3, 67/4, 

68/1 
- demissões da - 40/55, 69/5 
- recrutamento para a - 40/38 
GUARDAS PERMANENTES 
- consignação para os - 39/127 

GUERRA - 75/4, 75/5 

HABEAS-CORPUS - 71/3, 71/11 
- concessão de - 33/38, 33/40 
- definição de - 33/39 

HOSPITAIS 
- socorro aos - 32/30 
HUMAITA - 68/1 

- subvenção às - 39/22 
- separação do Estado da - 7714 
ILUMINAÇÃO - 67/1 
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IMIGRAÇÃO 
- obstáculos à - 69/7, 75/9 
IMPEDIMENTOS CANôNICOS 
- dispensa de - 39/8, 39/9 
IMPERADOR 
- ausência do - 77/4 
- direito de voto do - 32/25 
- maioridade do - 39/126, 40/13, 

40/17, 40/18, 40/26, 40/32, 40/45, 
40/46, 40/48, 40/54, 40/58 

IMPJmIO 
- agressão ao - 39/105, 39/115 
- unido - 40/9 
IMPOSTOS 
- criação de - 73/1, 73/2, 73/6 
- pessoais - 75/10 
IMPRENSA 
- liberdade de - 32/54 
- Nacional - 75/20 
INDEPEND:l!:NCIA 
- reconhecimento da - 26/5 
íNDIOS 
- aldeias de - 75/3, 75/19 
- civilização dos - 26/4, 75/19, 87/4 
- estatísticas sobre - 69/7 

JARDIM BOTANICO 
- verba para o - 39/102, 75/22 
JESU:tTAS - 75/1, 75/19, 77/4 
JOGO 
- financiamento da indústria pelo -

39/2 
JORNAIS (ver também Periódicos> 
ANNUAL REGISTER - 41/22 
CARIJó (0) - 33/1, 33/13 
CATOiiCCO (0) - 75/1 
CEARA OFICIAL (0) - 39/120 
CEARENTE (0) - 70/3 
COHREIO MERCANTIL - 39/85, 67/2 
CORREIO DE MINAS (0) - 39/85 
DESPERTADOR COMERCIAL E PO-

LíTICO (OJ - 39/113, 40/12, 40/51 
DEZESSEIS DE DEZEMBRO (0) -

39/85 
DI.ARIO NOVO - 50/1 
DIARIO DO SENADO - <D 102, 221, 

26/3, 32/19, 33/14 

INDULTO - 67/3 

INDúSTRIA  
- proibição de - 27/59  

INGLATERRA - 71/2 
INTERESSES POL:tTICOS 
- aplicação da lei por - 39/82 

INSTITUIÇÕES  
- defeitos das - 39/82  

INSTRUÇÃO PúBLICA (ver também 
Escola, Ensino) - 75/15, 75/17 

- reforma da - 65/2  
- gratUita - 75/15  
- militar - 71/5  
- primária - 70/5  
- profissional - 75/15, 75/22  

INUNDAÇÕES - 75/10 

INVENTARIO - 75/8 

IPANEMA 
- fábrica de - 39/13 

IRMAS DE CARIDADE - 77/4 

IRMANDADES  
- loterias para - 35/6  

J 
ECO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

- 32/19 
EVENING MAIL - 41/22 
FAROL CONSTITUCIONAL CO) 

- 45/1 
FAROL PAULISTANO - 43/12 
F:l!:NIX (O) (PHENIX) - 39/85 
JORNAL DO COMMERCIO - 32/29, 

40/12, 6712 
LIBELO DO POVO - 40/51 
MAIORISTA - 41/32 
MONITEUR - 41/22 
PARAIBUNA (0) - 39/8~ 
REVISTA DO BRASIL - 32/29, 32/41, 

39/48 
REVISTA DO INSTITUTO HISTú-

RICO E GEOGRAFICO BRASI-
LEIRO - (I) p. 16, 31;2, 31/7, 
32/6, 32/21, 33/26, 34/4, 39/48 

SETE DE ABRIL (0) - 32/6, 34/16 
STATISTICAL REVIEW - 39/48 
UNITARIO (0) - 39/85 
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UNIVERSAL <0) - 39/120, 43/3 

JUDICIARIO  
- competência do - 34/18, 39/13  

JUíZES DE DIREITO 
- atribuições dos - 36/15  
- nomeação de - 36/15  
- número de - 32/53  

JUíZES DE PAZ 
- atribuição dos - 32/42  
- criação de - 27/38  
- designação de - 27/43  
- eleições para - 39/10  
- projeto sobre - 27/39  

JU:tZES MUNICIPAIS  
- nomeação de - 36/6  

JUíZES TERRITORIAIS  
- competência dos - 28/5  
- nomeação de - 27/35  

L 
LAGUNA - 30/62, 33/21 
LAICIZAÇAO 
- do ensino - 39/15 
LATIM 
- ensino do - 30/4, 30/8, 31/4, 31/12 
LEGACIA 
- tribunal da - 27/58 
LEGADOS 
- cumprimento de - 27/54 
LEGISLAÇAO 
- reforma da - 40/44 
LEGISLATORA 
- duração de - 32/18 
LEIS 
- competência para. revogação de -

33/22 

MAO-DE-OBRA 
- falta de - 75/9 
MACACU 
- freguesia do - 34/H 

JUSTIÇAS SECULARES 
- processamento de testamentos pelas 

- 30/5  
JU:tZO DOS CASAMENTOS  
- competência do - 27/56  
JU:tZO DOS JURADOS (ver também 

Júri) 
- proposta de extinção do - 39/80  
JUNTAS DA FAZENDA  
- emolumentos das - 31/9  
JURADOS  
- processo de escolha dos - 39/80  
JúRI 
- Tribunal do - 39/85, 71/3 

JURISDIÇAO  
- problemas de - 40/29  

JURISPRUDll:NCIA  
- interpretação da - 39/32  
JUSTIÇA - 69/3, 71/4  
- oficinas de - 28/13, 40/29, 40/30  

- efeito retroativo das - 40/10  
- eleitorais - 40/37, 73/5  
- penais - 39/88  
- provinciais - 39/50, 40/8  
LEPROSOS  
- benefícios para os - 32/33  
- restituição de edifício para os -

32/47  

LIBERALISMO - 67/2, 71/3, 87/3 
LISTA TRtPLICE 
- falsidade da - 40/49 
- irregularidades na. composição da -

40/50 
LOTERIAS 
- concessão de - 37/2 

MAÇONARIA - 73/5, 75/1 
MAGISTRADOS 
- odiosidade à cla.sse dos - 39/49 
- omissão de - 27/54 
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- procedimento de - 33/34 
- promoção de - 71/3 
- punição de - 40/29 
MAIORIAS 
- facilidade de formação de - 39/13 
- silêncio das - 39/44 
MANDADO DE BUSCA 
- concessão de - 40/27, 40/55 
- necessidade de - 40/29 
MAPAS - 27/46 
MAQUINAS A VAPOR 
- projeto sobre - 36/8 
MARAJô - 75/9 
MARANHAO - 75/4, 75/6, 75/9, 75/10 
- alfângeda do - 32/37 
- Assembléia do - 39/58 
- estatística da província do - 27/60 
MARINHA DE GUERRA 
- academia de - 39/66 
- gastos da - 71/8, 73/6, 75/5 
- orçamento da - 75/4, 75/19 
- promoções na - 72/2 
MARINHEIROS - 75/4, 75/8 
- mortandade dos - 71/10 
MATO GROSSO - 75/6, 75/22 
MlIDICOS 
- nÚillero de - 68/l 
:MEIO CIRCULANTE - 33/28 
- projef;o sobre o - 33/11, 33/15, 

33/16, 33/27, 35/8, 35/9, 35/10, 37/1 
il\1ESAS PAROQUIAIS 
.~ formação das - 40/32 
,METAIS PRECIOSOS 

. :.iagamentos feitos com - 33/:t. . 
Mln'ODO LANCASTERIANO 
'-- aplicação do - 30/3 

NATALIDADE - 75/2 
NATURALIZAÇAO 
- concessão de - 39/48 
- exigência de residência para 

39/76 
- reforma da lei de - 39177 

MILITARES 
- demissão de - 67/3 
- inelegibilidade de - 27/12 

MINAS GERAIS - 71/1 
- administração de - 39/70 
- invasão da cólera-morbo em -

32/29  
- revolta em - 39/110  
MINIST.l!:RIOS  
- ataques aos - 39/127  
- dificuldades dos - 39/5 
- dos estrangeiros - 39/106 
militares: orçamento dos - 71/5, 75/19 
- mudanças nos - 73/4 
MINISTROS 
- atribuição dos - 26/9, 75/1 
- da Guerra - 32/17, 39/60, 75/8 
- da Justiça - 32/48, 39/121 
- da Instrução Pública - 75/15 
- do Império - 40/55 
- dos Estrangeiros - 26/9 
- da Marinha - 75/19 
- demissão de - 26/21, 77/1 
- denúncias a - 26/20, 26/22, 26/23, 

27/25, 32/17 
- nomeação de - 40/56 
- ordenados dos - 27/50 
- responsabilidade dos - 26/12, 26/13, 

26/14, 26/17, 26/18, 26/21, 26/23, 
26/26, 26/28, 27/2, 27/6, 27/7, 27/23, 
27/26, 27/27, 27/28, 27/30, 27/31. 

MONARQUIA - 75/16, 77/4  
MISSIONARIOS - 69/4  
MOEDA  
- de cobre - 33/29  
- falsificação de - 33/28 

MORTALIDADE - 75/2 
MUNICtPIOS 
- leis dos - 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 

27/12, 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 
27/18, 27/32, 27/59, 39/85, 40/8 

N 
NAVEGAÇAO - 75/4 
- costeira - 33/18 
- exclusividade de - 28/l 
- fluvial - 34/12, 39/l, 86/5, 87/4 
- irregularidades da - 39/101 
- taxas de - 28/1 
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NEGóCIOS ECLESIASTICOS 
- ingerência nos - 65/2 
NOMEAÇOES 
- ilegalidade das - 39/121 
NORDESTE 
- prejuízos do - '15/4 

óBITO 
- atestado de - 33/3 
OBSTRUCIONISMO 
- tática do - 39/'19 
OIAPOQUE 
- ocupação pelos franceses do - 39/4, 

39/5  
- problemas do - 39/106  
- situação do - 39/113  
- questão do - 39/1'1  
OLINDA - '15/15 
OPINIAO - '15/2 
ORÇAMENTO 
- desequilíbrio do - '15/10 
- dl.scussão do - 32/55, 33/41, 39/98, 

39/120, 39/121, 39/12'J, 39/123, 

PADRAO MONJl.TA.RIO - '15/3 
PAPA 
- paderes do - 39/8 
PAPEL 
- fábrica de - 39/2 
PAQUETA 
- colégio em - 34/23 
PARA - '15/9, '15/15, 86/1, 86/4, 8'1/4, 

87/5, 88/1, 88/2, 88/3 
- epidemia no - 32/29 
- Santa Casa do - 86/5 
- seminário do - 2'1/53 
PARAGUAI 
- guerra do - 67/3, 6'1/4, 68/1, 69/6, 

71/4, 71/5, '11/8, '15/2, 75/5, '15/10, 
75/12 

PARAíBA - 75/1, '15/1'1 

o  

NORTE 
- comunicação com o - 40/26 

NOTAS 
- circulação de - 33/27 
- falsificação de - 39/112 

39/124, 39/125, 40/19, 69/'1, '10/5, 
'11/2, '11/6, '15/1, 75/2, 75/4, 75/6, 
'15/14, '15/18, '1'1/4 

- lei do - 6'1/4, 73/6  
- prorrogação do - 71/13  

ORDEM PúBLICA 
- ameaças contra a - 39/72, 69/2 
- medidas para garantir a - 39/82, 

39/92 

ORDENADOS 
- fixação de - 39/'18 

ORDENS RELIGIOSAS 
- noviços para as - '11/13, '15/16, '15/17 

OURO PRETO  
- sedição em - 33/8  

PAROCOS 
- demissão de - 37/5 
- gratificação a - 40/59 
- perda de - 40/59 
- responsabilidade dos - 27/56, 27/57 
- remoção de - 37/5 
- suspensão de - 37/5 
PAROQUIAS 
- provimento das - 87/1, 87/3 
PARTIDO CONSERVADOR - 69/2, 

69/3, 75/2, 75/5, 75/7, '17/4, 88/1 
- crise do - 71/8, 71/13 
- programa do - 73/4 
PARTIDO LIBERAL - 69/2, 69/3, 

69/4, 70/3, 71/11, 75/2, 75/5, 75/6, 
75/7, 75/11, 75/12, 77/2, 87/5, 88/3 

- perseguição ao - 67/2, 69/2, 70/5, 
75/22 
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PARTIDOS POLtTICOS - 33/13, 
'15/11 

PASSAPORTE 
- dificUldade para obtenção de 

40/31 
- exigência de - 40/31 
- inutilidade do - 40/31, 40/33 
- prevenção de delitos através de -

40/31 
PATRIOTISMO - 75/5 
PATRONATO 
- acusação de - 39/85 
PENA DE MORTE 
- argumentos contra a - 39/93 
PENSÃO 
- concessão de - 32/22, 36/3, 36/4, 

39/62, 71/5 
PERiôDICOS (ver também J011lais) 
- licença dos - 39/85 
PERNAMBUCO - 75/1 
PESCA- 86/1 
PIAu.t - 75/l, 75/9, 75/10 
PILAR 
- vila do - 33/4 
PODER ESPmITUAL 
- Interferência no - 69/l 
PODER EXECUTIVO 
- abusos do - 39/121, 40/34 
- atribuições do - 32/15, 40/26 
- controle do - 67/2 
- decisão do - 40/25 
- menoscabo do - 26/25 
PODER LEGISLATIVO (ver também 

Assembléia Geral) 
- atribuição do - 26/24 
- competência do - 26/25 
PODER MODERADOR 
- atribuição do - 32/24 
- extinção do - 40/1 
- prerrogativa do - 32/3, 32/15 
PODERES 
- abusos de - 28/6, 2817, 28/8 
- divisão dos - 39/13, 40/25 
POLíCIA - 71/4 
- abusos da - 40/29, 75/1 
- competência da - 33/41 

- !Unção da - 71/3  
- orçamento da - 33/40  
- punição para a - 40/29  
POPULAÇÃO  
- estatística da - 75/13, 75/15  
PORTOS - 75/4  
PORTUGAL  
- cônsul de - 75/6  
- convenção em - 26/5  

POSSEIROS - '15/3, 75/9  
PRATA  
- ba.cia do - 86/5  

PRATICO  
- cargo de - 33/19  
PRECATôRIA  
- necessidade de - 40/29  
PRELADO  
- nomeação de - 27/51  
PRESIDENTE DO CONSELHO  
- eleição para - 33/35  

PRESIDENTES PROVINCIAIS - 71/6 
- abusos dos - 3416, 40/28 
- atribuições dos - 33/33, 34/6, 34/7, 

34/12, 40/3, 40/7 
- crítica aos - 39/11 
- demissão de - 40/28 
- instituição dos - 33/34 
- ordenados dos - 33/33 
- pessoas aptas para - 39/70 
PRESIDENTE DO SENADO 
- voto do - 27/30 
PRINCESA IMPERIAL 
- casamento da. - 40/18, 40/19, 40/21 
- dotação à - 40/19 
PRISAO PREVENTIVA - 71/3 
PROCISSAO - 31/10, 31/11 
PROCURAÇÃO 
- votação por - 40/37 
PROCURADORES 
- presença de - 28/7 
PROFESSORES 
- aprovação e provisão de - 30/2 
- falta de - 75/15 
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- jubilação de - 37/3  
- ordenado de - 30/2, 30/4, 30/7,  

30/8, 32/30, 32/51, 33/17, 38/l, 73/3 
- reforma de - 37/3 
- reintegração de - 40/25 

PROTESTANTES - 75/9 
PROVEDOR-MOR DA SAúDE 
- abolição do cargo de - 28/13 

Q 
QUEBRA-QUILOS - 75/1 
QUESTAO RELIGIOSA - 75/1, 75/15, 

75/22, 77/4 

R 
REAÇÃO - 69/2 
REBELDES 
- combate aos - 39/82 
REBELIAO - 75/12, 75/17 
- crime de - 32/49 
RECEITA GERAL DO IMP1:RIO 
- discussão do orçamento da - 39/117 
- fixação da - 39/114 
- orçamento da - 39/118 
RECIFE - 71/1 
RECENSEAMENTO (ver também Es-

tatísticas) - 67/4, 70/5, 70/6, 75/13 
RECONCILIAÇAO 
- necessidade da - 40/50 
RECRUTAMENTO - 71/7 
- abertura do - 40/38 
- instituição do - 27/48, 39/90 
....:... reforma do - 73/6, 7517, 75/21 
REFORMA - 65/1, 6913, 70/2, 70/3, 

71/11, 73/6 
- eleitoral - 28/10, 28/11, 40/32, 

40/39, 65/1, 71/13, 73/6, 75/2, 75/11 
75/22 

- judiciária - 71/3, 71/4, 71/11, 75/1, 
75/7 

REG:J!:NCIA - 31/17, 31/18, 32/39, 
35/11, 40/1 

- atribuição da - 36/10 
- atos da - 33/31 
- eleições de membros da - 35/12 

PROVíNCIAS 
- administração das - 75/15, 75/17 
- atribuição das - 39/34, 39/39 
- criação de - 39/67 
- desanexação de - 32/26 
- direitos adquiridos das - 39/42 
- discriminação no tratamento das -

69/7 
- divisão de - 39/83, 39/95 
- fixação de limites das - 37/4, 39/67 

QUORUM 
- falta de - 39/104 
- necessidade de - 39/99 

- medidas para salvar a - 40/46 
- renúncia da - 32/44, 32/45, 36/12 
REGIME 
- federativo - 39/33 
- vício do - 73/5, 73/6 
REGISTRO CIVIL - 70/5, 70/6, 71/13 
RELAÇÕES - 71/3 
- competência das - 28/8 
- criação de - 72/1 
- existência nas províncias de - 39/34 
RELIGIAO cver também Culto, Igreja) 
- do Estado - 26/9, 26/13, 39/23 
- enfraquecimento da - 39/123 
- sustento da - 39/23 
RENDAS PúBLICAS 
- abusos na administração das -

39/114 
- crescimento das - 37/1 
- emprego das - 39/117 
REPRESSÃO - 69/3 
REPúBLICA 
- movimento em favor da - 39/13, 

75/16 
RESTAURAÇÃO 
- tentativa de - 33/8, 33/12 
REVOLUÇÃO - 70/2, 70/3 
- risco de - 40/53 
- parlamentares promotores de 

40/57 
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RIO DE JANEIRO - 75/14 - deputados para o - 40/41, 40/42 
- anexação de vilas ao - 32/32 - revolução do - 39/10 
- invasão da cólera-morbo no - 32/29 

- trabalhos estatísticos sobre a pro-- criminalidade no - 40/29 víncia do - 27/60 
- recenseamento do - 70/6  

ROLHAS RIO GRANDE DO SUL  
- adoção de medidas no - 39/10 - sistema de - 39/60  

s 
SAGRAÇÃO SENADO 
- Cais da - 75/4 - acusações contra o - 32/20, 32/45, 

40/50, 40/51 SANTA CATARINA 
- atribuições do - 26/25, 26/26, 33/26, - criação de vila em - 32/8 33/30, 33/32, 39/42, 39/65 

- estabelecimento de colônias em - - comissões do - 27/131/13 
- deveres do - 31/6, 39/65, 39/117, - jurisdição de - 32/26 39/121

- freguesia em - 33/24 - Diário do - 26/3, 32/19, 33/14, 40/12 
- estradas em - 33/23 - edifício do - 31/6
- situação de conflagração em - - oficiais do - 27/29, 27/40 30/62 

- regimento do - 26/1, 26/2, 26/6, SANTA 811: 26/7, 26/9, 26/10, 27/1, 27/3, 31/1, 
- conflitos com a - 36/1, 39/6, 3917 31/18, 35/12 
- direitos da - 27/55 - verbas para o - 39/99 
- pretensões da - 39/7, 39/9 SENADORES  
SAO FRANCISCO  - ataques aos - 39/40, 40/57 
- comarca de - 27144 - atribuições dos - 40/3 
SAO PAULO - demissão de - 33/26, 34/24 
- trabalhos estatfsticos sobre - 27/49, - eleição de - 32/21, 33/1, 33/2, 33/31, 

27/60, 32/29 40/47, 40/49, 40/50 
- juramento dos - 26/1, 40/50 SAQUAREMA - 69/3 
- número de - 26/28, 31/2, 31/3, 31/7, SAúDE PÚBLICA - 73/5, 75/2, 75/17 32/6, 33/99  

SECA  - vagas de - 39/99 
- flagelo da - 70/6 - vitaliciedade dos - 32/39, 33/26, 
SECRETARIAS 40/1 
- aumento de ordenado dos emprega- SERTAO - 39/67 

dos nas - 26/6, 33/25 SERVIÇO PúBLICO - 75/9
- criação de novos lugares nas - 3317 

SESMARIASSEMINARIOS - concessão de - 32/26, 40/15 
- concessão aos - 27/53 

SESSAO LEGISLATIVA - de São Joaquim - 33/32, 39/98 
- encerramento de - 36/12, 37/1 - do Pará - 27/53 

- criação de - 75/16 SISA 
- pagamento da - 34/5- professores dos - 86/3 

- secularização dos - 65/2 SISTEMA ELEITORAL - 77/2, 77/4 
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SISTEMA Ml!:TRICO - 69/7, 75/1 
SISTEMA PARLAMENTAR - 77/1 
SISTEMA REPRESENTATIVO  
- ofensas ao - 39/72  

T 

TAQUlGRAFOS  
- obrigação dos - 26/3  
TELJ!:GRAFOS - 75/4, 75/9  
TENÇAS  
- concessão de - 39/89  
TERRAS DEVOLUTAS - 75/9, 86/4,  

87/2  
TERRITORIO  
- desanexação de - 38/2  
TESOURARIAS PROVINCIAIS  
- extensão das - 33/16  
TESOURO NACIONAL  
- depósito de companhias de minera-

ção no - 38/3  
- organização do - 31/8  
- dilapidação do - 75/1  
TESTAMENTOS  
- abertura de - 27/61  
TOCANTINS - 86/1, 88/2  
TORTURA - 75/1  

u 
UNIVERSIDADE 
- criação de - 71/13 

V 
VELAS 
- compra de - 31/10 

VENTRE LIVRE 
- lei do - 69/7, 71/4, 71/13, 75/9 

VEREADORES 
- atribuição dos - 27/15, 27/16, 27/17 

- restauração do - 73/5 
SOCIEDADE ANONIMA 
- criação de - 71/11 
SYLLABUS - 69/1 

TRABALHO 
- liberdade de - 69/7 
TRAIRI 
- escolas de primeiras letras em -

33/18 
TRABALHOS  
- exploração do - 86/4  
TRATADOS - 75/5 
TRIBUNAL DO CONSELHO DA  

FAZENDA  
- extinção do - 32/9 

, TRIBUNAL SUPREMO DA JUSTIÇA 
- criação do - 28/2 
- discussão de lei sobre o - 28/12, 

40/11 
TRIBUTO - 75/1 
TUTOR DO IMPERADOR 
- incompatibilidade entre o Governo 

e o - 32/41 
- remoção do - 32/38, 34115, 34/16 

- programa da - 70/5 

- eleição de - 27/10, 86/2 
- elegibilidade de militares para -

27/9 
- número de - 27/8 

VICE-PRESIDENTES PROVINCIAIS 
- nomeação dos - 34/8 
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VILAS 

- anexação de - 39/96 
- ereção de arraial em - 33/4, 33/30 
- extinção de - 33/30 
- criação de - 32/8 

VISCONDE DO RIO BRANCO (Ci-
dade) - 67/2 

VOTO 
- liberdade de - 67/4, 77/4 
VOTO DE GRAÇAS 
- aprovação do text.o do - 39/10, 

39/13 
- discussão do - 39/3, 39/4, 39/6, 39/9, 

39/10, 39/16, 39/17, 39/60, 75/2, 
77/4 

- elaboração do text.o do - 39/6 
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Publicações em convêm ja Câmara dos Deputadvs e da Fundação Casa de 
Rui Barbosa: 

1. Criação dos cursos jurídicos no Brasil. Documentos parlamentares, 122. 

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

3. O Clero no parlamento brasileiro. 1Y volume: Assembléia Geral Constituin-
te e legislativa (1823 ). Documentos parlamentares, 124. 

4. O Clero no parlamento brasileiro. 2Y volume: Câmara dos Deputados 
( I 826-1829 ). Documentos parlamentares, 124-A. 

5. O Clero no parlamento brasileiro. 3Y volume: Câmara dos Deputados 
(1830-1842 ). Documentos parlamentares, 124-B. 

6. O Clero no parlamento brasileiro. 4v volume: Câmara dos Deputados 
( I843-1860). Documentos parlamentares, 124-C. 

7. O Clero no parlamento brasileiro. Sv volume: Câmara dos Deputados 
( 1861-1889) - Índice de pessoas - Índice de assuntos. Documentos parlamen-
tares, 124-D. 

Em convênio com o Senado Federal: 

1. O Clero no parlamento brasileiro. ]9 volume: Senado do Império ( 1826-
1840). Documentos parlamentares. 

2. O Clero no parlamento brasileiro. 29 volume: Senado do Império ( 1840-
J889) - índices de pessoas - Índices de assuntos. Documentos parlamentares. 
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