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b Eclw ela Gamam dos Deputados impresso na typographia de Gueffier e 
Comp. á rua da Quitanda n. 79, foi o jornal que no anno ele 1832 publicou os 
debates da camara temporaria. Além da irregularidade, falta de methoclo, e no
taveis lacunas com que executou aquelle trabalho, accresce que o fez terminar 
a _3 de Setembro, periodo da sessão ordinaria, quan<'lo a mesma sessão foi até 
o dia 20 de Outubro, e neste intervallo tratarão-se questões de summa importancia. 

Sem outras fontes a que auxiliar-nos, pois nem o J omal elo Commercio, 
nem o Diario Fluniinensc clerão sequer ligeiros extractos das sessões, forçoso foi 
circumscrever-nos aos limites traçados na publicação foita pelo Echo ela Camarn, 
annexando-lhe alguns discursos avulsos prnnunciados por esclarecidos oradores, 
e concernentes á matel'ias de ponderação, que encontramos na Aw·ora, e no refe
rido Dia1'io Flimiincnse. 

Do CoMPILADOR 
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1832 
INDIOE 

DO 

A 
A.dve:rtencla-pag. 3. 

A.rsenaes de marinha e intendencia-proposta 
do respectivo ministro reformando aquellas 
repartições,-pag. 52. 

A.dditalJlento,-pag. _ 155. 

Accusação do ex-ministro Clemente Pereira
Vid. José Clemente Pereira. 

G 
Commissõcs-nomeação ; para a de resposta á 

fslla do throno ; farão eleitos os Srs. Alves 
Branco, Carneiro Leão e Evaristo,-pag. 9. 

Casa de correcção na :Parnhyba-discussão do 
respectivo projecto,-pags. 85 e 37. 

Cloutas do ex·imperador-discussão do respectiv«
parecer da commissão de fazenda,-pag. 38. 

Orárão os Sra. MQlltezuma, Carneiro Leão, 
Ferreira da Veii:!h, Costa Ferreira, Castro e 
Silva, Maria do Amaral, ministro do imperio, 
Rebouças e Paula Araujo. --

Campos dos Goytacazes-discuasão do projecto 
annexando a villa de Campos A província do 
Elo de Janeiro,-pags. 49, 5~~ 56, 96, 115 e 126. 

Orárão os Srs. Chichorro, Carneiro da -Cunha, 
Ernesto França, Baptista Pereira, Carneiro 
Leão, Ferreira da Veiga e Getulio. 

Contas do tutor-commissão nomeada para to
mar as contas do tutor; foi composta dos Srs. 
Castro Silva,- Costa Ferreira e Sá Ribas,
pags. 71 e 100. 

Cholera•morbus-requerimento do Sr. Ribeiro de 
Andrada sobre providencias para impedir DA
palz a introducção desta enfermidade,-pag. 76. 

D 
Discursos proferidos no debate do vo~ de 

graças ; e não publicados pelo Echo dCJ Gamara, 
nas respectivas sessões : 

Do Sr. Evaristo,-pag. 11. 
Do Sr. Feijo,-pag. 16. 
Do Sr. Rebouças,-pag. 18. 
Do Sr. Carneiro Leão,-pag. 22. 
Do Sr. Ribeiro de Andrada,-pag. 160. 
Do Sr. Montezuma,-pag. 162. 

Contracto de matrimonio-discussão do projecto 
sobre as formulas e condições essenciaes para 
ter validade o contracto de casamento,-pags. 41, 
47, 118 e 114. _ 

Do Sr. Ribeiro de Andrada,-pag. 165. 
Do Sr. Rebouças,- pag. 167. -

..Do Sr. Rebouças,- pag. 168. 
Do Sr. Ribeiro de Andrada,- pag 170. 
Do Sr. Alves Branco,-pag. 175. 

Orárão os Srs. Soares da Rocha, ministro _da 
justiça, Carneiro da Cunha, Costa Ferreira 
Rebouças e Ferreira de Mello. 

Caixa ecclesiastica-discussão do projecto esta
. belecendo em cada provincia uma caixa eccle; 
siastica administrada pelo thesouro para receber 
as taxas, contribuições ecclesiasticas e legados 
pios destinados ao culto ~ com J>Utras 'caixas 
filiaes nas parochias,.::-pags. 43 e 47. ' 

Orou o Sr. Henriques de Rezende. 

Colonos estabelecidos na província de S. Pedro 
do Sul-para que gozassem do fóro de cidadãos 
brazileiros,-pags. 4,1 e 47. 

Houve discussão. 

Do Sr. Ribeiro de Andrada,-pag. 173-
Do Sr. Ribeiro de Andrada,-pag. 181. 

Deputados-relação dos deputados que compa-
recerão á sessão de 1834,-pag. 29. 

Deputados que sem causa· justificada falta~sem -
. ás sessões-dtscussão do projecto prov1den 

ciando sobre este facto,-pag. 63. 

Orárão os Sra. Rebouças, Ribeiro d&-Andrada, 
Calmou e \fay. _ 

-4 :- E 

Eleição da mesa-M~io-presidente o S~. L;lmpo 
de Abreu; vice-presidente o Sr. A.rauJO Lima ; 
e secretarios os Srs. Belisari2.1i Chicharro, Cas
siano e Ferreira de Castro,- pag. 8, 
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Eleição..,àil deputados:_projecto do senado e outro 

do · Sr. Castro Alvares; discussão, em que to
márão parte os Srs. Rebouças, Carneiro Leão, 
ministro do imperio, Muniz Barreto e Castro 
Alves,-pags. 34, 35, 37, 113 e 125. 

Houve animado debate neste projecto. 

Eleição da mesa_.Junho-presidente o Sr. Limpo 
de Abre11; vice-presidente o Sr. Baptista Pe· 
reira ; e se~retarios, reeleitos os do mez anterior, 
-pag. 71. 

Emprestimo a juros e preço corrente-discussão 
do projecto autorisando os juizes de orphãos a 
fazerem taes emprestimos dos dinheiros deposi
tados nos respectivos cofres,-pag. 115. 

Houve discussão. 

Emprestimo-discussão do projecto autorlsando 
as camaras municipaes a contrahir emprestimos 
para a construcção de obras necessarias !lo mu-
uicipio,-pags. 117 e 121. . 

Sobre este projecto fallárão dift"erentes oradores. 

Falia do throno na abertura da assembléa geral, 
-pag. 7. ' , 

Fixação da força naval,-pags. 52, 56, 64, 71, 
78, 85, 113 e 121. 

Orárão os Srs. Ferreira França, Razenda, -mi
nistro da miujnha, Muciel, Ferreira da Veiga, 
Rebouças, Carneiro Leão, Carneiro d11 Cunha, 
Montezu.ma, ministro do imperio, Hollanda. Ca· 
valcanti, Calmon a Francisco do Rego. 

Fixação das forças de terra-discussãu,-pags. 
98, 100, 105, 135 e 1-!5. 

Orúrão os Srs. B.ebouças, Francisco do Re150, 
Mai.:ial, Hollanda Cavalcaati, Paula Arau30, 
Castro Alves.Razende, Souto, Carneiro Leão, 
Costa Ferreira e Montezuma. 

G 
Galerlns-providencias tomRdas pela mesa para 

que as galerias não continuassem a perturbar 
as sessões ; discussão das medi1las,-pags .8 e 9. 

J 
Jos6 Clemente Pereira- o Sr. Rebouças como 

membro da commissão encarregada de accusar 
no senado aquell.a.. ex-ministro, participou que 
a dita commissit'J' havia cumprido o seu dever, 
e soube_ra depois que o accus'lldo fôra unanime· 
mente absolvido,-pag. 96. · 

JÚro convencional a legal-sobre o respectivo pro
. - jecto,-pags. 122, 126 e 148. 
""'"Houve debate. -

M • 

Moeda de O!!!O-discussão do projecto autori· 
· sa!1do o provedor da casa • da moeda a receb_er 

ate o · fim de Junho de 1833, ouro, e reduzil-o 
a moeda, . ainda não vindo acompanhado de 
guias,-pags. 80, 83 e 87. · 

;ij:ou ve discussão, 

llleió circulante-parecer com projecto da com· 
missão espacial propondo medidas conducentes 
ao melhoramento do meio circulante,-pags. 
111e145. 

Orárão os Srs . Montezuma, Rebouçás, Hollanda 
Cavalcanti, Baptista de Oliveira, Pires Fer- -
reira e Ledo. 

N 
Naturalisaçáo-discussão do projacto autorisan

do o governo a conceder carta de naturalisaçã:o 
a todo o estrang-eiro que provasse os requisitoa 
no mesmo proJecto estabelecidos,-p ags. 127, 
136, 139 e 1-!4. 

Varios deputados orárão nesta questão. 

o 
Offlcios secretos- dirigidos ao governo pelas 

legações brazileiras de Pariz e Londres ; remessa 
á camara,- pag. 32·. 

p 
Pensões-concessão de,-pag. 148. 

R 
Belatorios dos ministros-apresentação.-pag. 8. 

Resposta. á falia do throno- discussão,- paga. 
8, 9 e 27.-Víd. discursos da pag. 11 á pag. 
26 e de pag. 1130 a pag. 181. 

Na sessão de 21 de Maio á pag. 27, o~árão ,9S 
Srs. Evaristo, Ribeiro de Andrada, Lino Cou
tinho e Feijó, este á pag. 30. 

Na sessão de 22 dé. Maio , á pag. 3i, orárão os 
Srs. Martim Francisco e May. : 

Na sessão de 22 de Maio á pag. 32, indicou.se 
Q.11.,-nomes dos deputados que vot11rão pró e 
contra o projecto do voto da graças. e. iuserio-se 
em sua integra _o projecto do mesmo voto 
de graças. 

A , discussão da resposta á falia do throno foi. 
longa, e. não se pouparão recriminações, muitas 
vezes expostas em linguagem acerba. Revelou 
ell~ d~sde p começo . a divisão da camara, cuja 
ma10na ahás ficára ao goveruo, mas á cuja 
opposição estavão ligados esclarecidos depu
tados, quaes os Srs. Ribeiro da Andrada, 
Montezuma, Rebouças, Hollanda Cavalcanti e 
outros. Era consequencia 'pois dest_e facto que 
n:l mencionada discussão não deixassem de ser 
trazidos á téla os negocios políticos, mórmerite 
em época tiio vizinha da abdicação. A energia, 
porém, do governo de então, secundada pela 
dedicação.,.. da maioria á .c~a frente se achavão 

· Evuisto da Veiga, Caroeh'o L~, Vlcon
callos, Limpo de Abreu, Paula S1füzll, · edo, 
Alves Branco e Paula Araujo, pôde venc r os 
obstaculo:> q1:1e. se ~ncamiilhit.vão a empecer · a 
marcha administrativa. tendo . como op.posicio
nistas representantes · de tão elevado valor. 

Recrutamento - discussão do projecto autori· 
sando o governo a recrutar 1,500 home.ns em 
todo o imperio,- pags, 85, 86, 87 e 92. · 

,Houve largo debate. · 
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..:Uet'ôimas cons~itucionaes- lendo-se ~ma rapre
sentação da camara municipal de J*arehy 
ácerca daq11ellas reformas, MOven-se questãP 
se a dita representação devêra ser remettida 
ao senado, de quem dependi11 a approvação 
das reformas; e a discussão.tomou um caracter 
vehemente contra a camara dos senadores, 
-pag. 119. 

Belaícfrios dos ministros- requArimento do Sr. 
Montezuma, propondo que as commissões de 
justiça criminal e civil encarregadas àe fazer 
o exame dos relatorios dos ministros, e a de 
constituição apresentassem os competentes pa
receres,- pags. 12õ, 128, 134, 137, 142 e 145. 

Este requerimento deu lugar a vivo debate po -
lítico, e sobre elle proferirão ·importantes dis
cursos os deputados José Cesario de Miranda 
Ribeiro e Evaristo da Veiga. 

Bemo-;ão do tutor- parecer das commissões de 
justiça criminal e da.constituição, proponds, a 
remoção do tutor do imperador e de suas 
augustas irmãs,-pag. 148. 

s 
Sessões preparatorias,- pag. 7. 

Sessão imperial da abertura do corpo legistativo, 
-pag. 7. 

Sessões ordinarias,-pag. 8. 

Sessão secreta,- pags. 30 e 32. 

Supplentes- pareceres d~ commissão de poderes 
sobre a chamada do Sr. Souza França para 
substituir o Sr. Clemente Pereira contrn quem 
corria accusação por actos praticados como 
ministro da guerra; discnssão,..- pags. 33, 37 e 
81 (nesta pagina houve discussão quanto á cha
mada ãe outros supplentes). 

V 
Voto de graças. - Vid. R~.,posta á (alla do 

throno. ' 
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CAMARA DOS SRS.~DEPUTADOS. 

Sessões preparatorias 

Estas sessões, das quaes a primeira teve lugar em 25 de Abril proximo passado sob a vice-presi
dencia do Sr. Pedro de- Araujo Lima, sendo secretarios os Srs. Belizario, Montezuma e Ferreira 

- de Castro, achando-se em quasi todas ellas ora 26, ora 36, excepto a 7a em 2 de Maio, em que 
se reunirão 49 Srs. deputados, não offerecêrão circumstancia de ponderação que sahisse do cos
tume dos annos. anteriortts ;- e se bem que uma questão suscitada por uma proposição do Sr. 
deputado Óastro Alvares, para chamar o supplente do- Sr. Clemente Pereira,' deputado da provinllia 
do Rio de Janeiro, questão de que se ~complicou com q incidente de ter sido aquelle supplente o 
Sr. Souza França, nomeado ministro de estado posteriormente ás eleições, caso duvidoso á vista 
do regulamento e antecedencias, deu-se um pequeno indicio da divisão de opiniões; o adiamento 
proposto palo Sr. Carneiro Leão, e approvado findou a discussão. 

Em 2 de Maio; tendo o Sr. vice-presidente declarado que 56 Srs. deputados havião compa
recido nas sessões, houverão as participações ao governo, deputação para ir saber a hora e dia 
da abertura da sessão imperial, participação á augusta camara dos Srs. senadores e outras for

. malidades do estylo. 

Sessão imperial de abertura em 3 de Maio de 1832 

A abertura teve lugar com o ceremonial costumado, ao meio dia estando ambas as duas 
camaras reunidas no salão d'l1 camara dos Srs. deputados, a regencia, em nome do imperador 
o Sr. D. Pedro II dirigio á assembiéa a seguinte falla: 

« Augustos e digníssimos senhores representantes dr. nação. 
« A regencia em nome do imperador o Sr. D. Pedro II se congratula comvosco pela vossa 

reunião esperançosa e sempre grata aos verdadeiros amigos das publicas liberdades. 
« O imperio conserva inalteradas as relações de amizade com todos os povos do novo e 

velho mundo. O Sr. D. Pedro II está quasi geralmente reconhecido por todas as nações, e só 
não têm pràticado este acto de justiça e de utilidade, na Amarica, alguns estados, aiuda infeliz
mente agitados por commoções intestinas, e- na Europa, a Prussia e a Hespanba. 

« A tranquillidàde interna tem sido varias vezes perturbada na mór parte das provincias, 
por diversas facções, as quaes todas têm succumbido aos generosos esforços dos muitos amigos 
da ordem e da lei; mas ainda não tem querido a Providencia conceder-nos uma tranquillidade 
que prometta duração. 

<< Os ministros e secretarios de estado, em seus relatorios, vos informaráõ muito circum
stanciadamente do estado da publica administração em seus differentes ramos; do que tem feito 
o governo durante a vossa ausencia, e das mais urgentes necessidades do povo brazileiro. 

« Augustos e digníssimos senhores representantes da nnção 1 A regencin, em nome do imperador 
o Sr. D. Pedro II, vos offerece a sua franca e leal cooperação na importante e urgente tarefa 
de tranquiilisar e fazer prosperar a nação, é vos convida e espera que lhe presteis a vossa. 
De vós, senhores, pendem os destinos da nossa patria; e ainda bem que se achão elles nas mãos 
dfl seus filhos escolhidos, nos q uaes sobrão luzes e patriotismo. 

u Está aberta a sessão. )> _ 
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8 , SESSÕES ORDINA.RIA.S EM MA.IO DE .1832 
Esta a.eto grandioso produ•io um• e:draord 1 narla sensação d• jnbilo o expectação no povo 

da eapitat qio se apinhou nas gate<iM e nos lMgo• o ruos elrcumvizinhas. A talla do lbrono 

0,q><>n~nonmonte multiplicada a mllbaru polos trnpron .. e diarlos, foi lida com avidez por toda 

a ~opulaçiio. 

Sessões ordinarias 

E m 4 da 'Mnio, sob a -.tee·preoldenoln do Sr . A.ranjo Lima, comparee<lrão_ 64 Srs. deputado&, 
e depois de va.iios pn1lm1oares procedon·Gê à n'om·ea9lo dlil. nova mes~, . e _ ~i.o- eleHo prealdentt 
o Sr . Limpo de Abreu com a ma\or1io abaol u\& de 29 'Voios, e viee-presidente o Sr. Aranjo Lima 
cnm a maiori• absoluta de 48, o secrotarlos os Sni. :Selizario com 34, Pinto Ch.icborro 38, Oaa
siano 30, Ferreim de O•slro 29, aupplentes os Sn. A.lmtllda Torres ·eom 19 e Monl.,.,.ma 17. 

A nova mesa tomou 1sucto1 1 procedeu-se 6. nomeação da eomrniss.i.o do voto de gra(Q.9. 
A3 pri"1•ir .. sessões fori!o em grande puta gaatss na nomeação das eommlssiles, qae d .. erlll!, 

durante a .11.sssão. occa.par-se tom especltlida.de dei diversos assumptos e prcparor os pnrc.eoroa 
sobra os qnw.es a auguata caruara um quo dceidJr. Damos out:.e resumo nm quadro destas c:om.mt1· 
sões (und11.mo:ut.atJS para commodidade dos nouo.s l1ilores, que de.um :s6 ~golpe de vi11la as p odedõ 
abranger, e da on. em diante mencionaremos eom toda attent;ã:a a~ novas, à proporçio qttt se 
irão elegendo. 

Os Exms. ministros, Jêrio seua relat.orlos: 
O m inistro da marinho, na saasào do dia 7. 
O miniatro da !ozeada, na de 8. 
O minietro do imperio, na de 11. 
O ministro dos negocios oetrongeh•oa, 11a mesma. 
O ministro da justiça, na d~ 10. 
O ministn da ga.erra, na de 14., tendo jó. no dln. 7 ·11pree.onto.do as informnçõe~ ne~ess1uiae pl\re. 

a ftxa~iío- da forr;n d0 terra. i.lo o.uno ftnn.ucc~ r c de 1889 a 1SS.J., em obs'3rvao.cifl ·do art. 40 tln 
carta d41 lei de 15 cle Dezembrrt da 1890. 

Ap•"'• o mlni•tro da justiça ncabou do !aliar, o Sr . · Mar tim Francisco p•dínilo a pulnvrn', 
orou neRtei termos: 

• Sr. preaíde11te, levoolo·me paro pedir que com u rgeneia ••i• remeti.ido o rolo· 
t<lrio. do Sr. mlniatro da justiço às cornrulssõu lembradas por V. E x. , ~llm de que 
.dhm o e&u pnrecer com a maior. brevidade roSsi,.el: . ei:nbora eo conhec-u que 
alguns de seu• 01an1bros

0 

do ºº""º' luhnigos notarias ( o que 6 couftrmado pelo 
apoiado dft um delles, que eu pago º" m.&suia moeda, sem urdir-lhe cal urnniae, t 
q,ue en nilo temo, qualquer que aeJa o furor Je ileu adio graluito) . 

.. E ste rel1t torio •aurrtt uma maligna accua&Qii:Ó oootra QJl!U illu.dre irmdo, o 
tutor, contra seus lrmlo1, D dldQrçadn.mente cont.ro. os out roe illmlres deputadoa .••• 

e E lodavlo, t6s ouvlilt• o mlulslro Ja jnoliça: ostA belll; oovos LaJJ'ay811e1, 
nós nos enlrepmos de bom grado t\ v~rccidad• de um ••m•lbanta obalre • soua 
com panas; nl>s eonrundl runot a calumnlo, a quolquer quo soja o exit.o, o mundo 
t.ivilitado, os coalemporo.11101 imparciaos e a posteridade, nos farii.o j 11sUça .•. . · ·~ 

N: .. sessõas de 10, 11 e 12 de M1uo, till discutido o prim•ira pliragr•pho da projocto do 
voto ae graons. On\rão contro o projecto oa Srt. Montezumn, Rebouças, CaStro AÍvares, Jllay, 
Hollsnda ca•&lcanti e Martim F raoc11co; o a rnor oa Sro. Alvc.s Branco, Li1lo, llenri1oes de 
~und6 e Evarist<i. · 

O Sn. -MoN'l'SZO>!& apreaeotou uma emenda para que o prei.m.hulo do voto de gracas fn••• 
redigido por outro modo. · ' 

O SR. M<R'l'IM FRANOJS(lO addtotonou n !d~a de ae dar a conhecer â regono(~ que polo -.oto 
da camun desdo mais tempo t o nob1u:la ,cllD r ouulda. 

No dia 12. o Sr. Mart im 'Fmnciaco dosonvolvou em um longo discurso a apologia dos 
~ndtadns, fa;uindo ti\ comparAqílo do mtnlatotlo dellctS o do aotua.I, e inculpnndo tti:tte de incapaz. 
lyrannico e cr imlnoso de actoa iltegae1 e de atroclclades. · • 

No moamo sllli•ilo, o partd do prnjooln em dlscns•llo Cai ~pprovada por 311 &dfraglo• C()ntra 90. 
Tendo apparecl<lo naa Ralerl111 alR•n• afanou de approv•çõo e desapprovs9'1o, eomo ~""º' 
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SESSÕES ORDINARIAS EM MAIO DE 1832 
• '·' ..... 1 • - , . • - • . . • 

arrastamento de pés, etc., o Sr. presidente reclamou -attenção. - Muitos oradores, e entre elles 
o Sr. Evaristo, r eprl'váriio a ousadia dos perturbadores, e na sessão do dia 15, a commissão de 
policia apresentou um pnrecer, propondo a creação de 2 continuos para serem empregados nas 
galerias. 

O SR. CASTRO A,LVARES pedio que a commissão informasse da necessidade desses empregados. 
-O lo secretario deu os motivos. 

O Sa. MoNTEZUMA fallou contra a medida, asseverou que nunca os espectadores tinhão faltado 
ao respeito devido á. camara, antes que fôra esta que algumas vezes faltou ás galerias pelas repre
hensões que ião 'atacar pessoas muito de bem, de gravata lavada, etc.; que todavia punha de 
parte esta questão, mas que talvez o mal em vez . de se curar por aquella medida, iria dar muitos 
desgostos ao Sr. presidente. 

O SR. FERREIRA DA VEIGA sustentou o parecer com energia pelos mesmos motivos, disse elle, 
que o Sr. Montezuma apontava para reprovai -o : » que quanto á. 11ccusação de ter censurado as galerias, 
era applicada a elle, orador, ptllo qtie ·rnrha avanÇado na sessão precedente, e era que aquelles 
dos ex:pectadurús que batião com os pés e escarravão perdião o seu tempo, bem como o dinheiro 
daquelles que os havião mandado, que elle n_ão c?nsiderava a nação no povo '}Ue se reunia nas 
galerias, e que aliás não se entendess!l sua reprehensão na generalidade, mas sómente com aquelles 
que faltavão ao respeito devido â representação nacional. 

Outros oradores fallárão pró e contra o parecer, que finalmente ficou adiado. 
Ainda nas sessões dos dias 17, 18 e 19 o pr,?jecto de voto de graças occupou largamente a 

attenção da camara . 
Em a sessão do dia 19, aos argumentos já expandidos_ contra o governo, o Sr. Hollanda -Cavalcanti 

aécrescentou que todos os relatorios vinhão errados, mas mui particularmente o do ministro da 
fazenda, de que fez uma analyse critica . Declarou que se tinha dito que o plano da opposição era de 
deitar abaix:o o actual ministerio e outro _qualquer da mesma opinião que aceitasse as P"Stas ; 
porque- a mesma opposição as recusaria tambem, o que então a reg&ncia cahiria, e que se bem que 

, elle não confessasse o plano, assim mesmo parecia-lhe legal e constitucional. 

O Sn. HEE\METO CARNEIRO LEÃO rebateu com grande força os argumentos do illustre orador. 
Fallou igualmente em contradicção da roesma doutrina, o Sr. Evaristo, ficando a mataria 

adiada por terem a palavra os Srs. May, Castro Alvares e Ribeiro de Aodrada. 

COMMISSCES 

De resposta a falla da regencia.-Os Srs. M. Alves Branco 33 votos; Honorio Hermeto 32, Eva-

1·isto 32. 
De constituição e de poderes . - Os Srs . M. Alves Branco 31, Deoi; e Silva 27, Paula Araujo 2!. 
:ó~ orçame nto .- Os Srs. Duarte S1lv11 33, Castro e Silva 27, Pires Ferreira 26. 
SegunJa de fuz~nda.- Os Srs. Manoel Amaral 2"/, Holianda Cavalcanti 20, L~do 13. 
Terceira de fazenda.- Os Srs. Baptista de Oliveira 18, Vieira Souto 12, Carn eiro da Guoha 12. 
Justiça chil.- Os Sra. Muniz Barreto 23, Rebouças Hi, Miranda Ribeiro 13. 
Justiça criminal.- Os Srs. Miranda Ribeiro 32, Dr. Moura 32, Honorio Hermeto 26. 
Dipl~macia.- Os Srs. P. de Araujo 46, Calmon 37, Sebastião do Rego 15. 
Marinha e guerra.- Os Srs. Maciel 42, Vieira Souto 39, Francisco do Rego 28. 
Redacção das leis.- Os Srs. Aureliano 26, Corrêa Pacheco 25, Honorio Hermeto 20. 
Camaras e juízes de paz.-:- Os Srs. Aureliano 26, Lassa 21, Vallasques 16. 
Propostas dos conselhos.- Og Srs. R-ebouças 14, Padre Venaucio 13, Padre J ,1rdim 12. 
Industria ~ artes.- Os Srs . Costa Ferreirn 31, L1mos 26, Evaristo 22. 
Instrucção publica.- Os Srs. · Soares da Rocha 31, Deos e Silva 26, A. . Amaral 17. 
Saude publica.- Os Srs. Gumes da· Fons.ica 50, Paula Arnujo 49, F. França 48. 
C•techese e civilisação nos índios.- Os Srs. May 22, Castro Alvares 19, G_etulio 14. 
Minas e bosques.- Os Srs. Martim Francisco 21, Perdigão 20, João Fern•1ndes, 15. 
Ecclesiastic>i. - Q ; Srs. Ferreira de MeÍlo 33, Dr. Moura 28, Brito Guerra 27. 
Petições.- .Os Srs. Araujo Franco 23, Netto 18, Veiga 17. 
Para impedir a falsificação da moeda de cobre. - Os Srs. Ledo, 38, Pires Ferreira 36, Bnptista 

de Oliveira 32. 
2 
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to SESSÕES OROINARIAS EM MAIO DE 1Stl2 
Especial do brinco.- Os -Srs. Hollanda Cavalcanti 33, M. Amaral 29, P. Cavalcantí 15. 
Caixa de Londres.- O~ Srs: Hollanda. Oa.valcanti 22, Maria Amaral 20, Baptista de 

Oliveira 16. 
Reforma da. lei das guardas -nacionaes. - Qs Srs. Maciel 26, Pinto Peixoto 23. 
Pensões e ordenados.- Os Srs. Evaristo 3!, G. da Fonseca 29, Toledo 18. 

--Cotn111issão especial para accÚsar no senado ao ex-mini~tro Clemente Pereira.- Os Srs. 
Rebouças, Ernesto, Lacerda, M110iz Bsirreto, Paula de Albuquclrque. 

7 'Yl'X) : 

0Bi5ERVA6ÃO 
j 

Todo este exlracto vae publicado na fórma feila pelo Echo da Gamara, supprimindo-se_ 
porém algumas apreciações, aliás succintas, relativamente aos discursos proferidos, e outros 
incidentes da discussão. 

-Nota do co1npilador. 
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Discursos proferidos na discussão do voto de graças. 

Na sessão de 12 de Maio : constituição, contra os attentados das diversas 
o sr. FerreJ'ra d ... VeJga:- Ouvindo 08 - facções extremas, que portantos meios tem pro-

discursos de dous illustres deputados que me pre- curado derribai-a. Nós não sómol!I nvolucio .. 
cederão nos dias de hontem e ante-hontem, tiuha nario 8 1 
eu to'mado grande numero de notas para responder- Disse-se (para comprovar accusação de tanta 
lheR, mas julguei que não devia aproveitar-me monta) que a rPgAncia parece quer~r a ref.,1·ma 
da mór parte dellas. Todavia questões 11.pparecurão já e já. A ref.irma já e jA é um votn exagerado ·· 
de tamanha transcendencia, ainda que um pouco de alguns esiiiritos imprud<:ntes, derram •dos na 
afa,;tadas da mataria, que acredito não dever superficie do Brazil, e de que pode!ll provir-nos 
passal-as em silencio. os maiores damnos; e declarar que o governo 

fomenta este espírito, anima esse voto, é declarar 
Sr. presidente, um novo genero de accusaçõP-s que elle está á frente de 'quasi todas as revoluções 

se faz ouvir hoje .contra o governo exislente: sirnguioarias, que têm apparecido, ou possão 
até certa época foi alie taxado de Inimigo das appare.cer nas diversas ~rovincias; é fazer· lhe 
liberdades publicas, ·de coq_tra-revolucionario, de uma das imputações mais odi••sas que podP.m 
que marchava no sen_tido contrario ao gronde ser -lhe dirigidas. Vejamo~ porem as provas em 
movimento do dia 7 de Abril. Dizia-se então que que se estribiio aquelles senhores que vozêão 
o governo tinha feito pacto com os retrogrados, semelhantes injurias, que apresentào nesta casa 
com os holl'lens compromettidos nas passadas imputações semelhantes" 
administrações: que era com esta liga que elle Elles dizem (e nada mais): na falia do encerra· 
pretendia triumphar dos bons patriotas, dos dignos meuto do anno passl\do a regencia agradeceu ao 
brazileiros. Tal foi antes a linguagem corr~nte corpo legislativo 0 ter encetado a reforma, e (con-
de todos aquelles que lançavão labéo e censura cluem) a reforma 11ão foi encetada pelo corpo legis-
sobre a administração: hoje a ·tactica é intHir1l· lativu, mas sim pela camara dos deputados: logn, a 
mente outra : hoje o governo (e não só o gonrno, regencia faltou á verdade, e excita• o9 desejos da 
mas ainda todos aquelles que sustentão a admi- federnção já e já. Que argume11to I Mas, pergunto; 

' nistração, não porque a julguem perfeitn, mas encetar é concluir? E' acRbar? Por ventura, 
porque suppoem m1.1is conveniente que ella exista, mesir.o- no senado não foi encetada a reforma 
do que que seja derribada pela violencia), federativa ? Dbsde que o nosso projecto sahio 
são accusados de revolucionari0s, de suscitarem daqur; votRdo por grande maioria, não foi el!e 
no seio' da c11mara o espirita da$ revoluções, de na outra camara mandlrdo â uma commissão T 
insinuarem aos povos idéas exageradas. Eu de . Não julgou a commissào que esse projecto devera 
certo, senhores, nunca esperaria imputações de ser discutido com a maior circumspecção na 
tal natureza, se alguns factos me não houvessem sessão actnal? Não encetou tambem portanto 0 
preparado para ellas : estes factos forão a appa- senado este trabalho? Penso ter feito vêr que a 
rição consecutiva de certos jornaes, que continlíão arguição é fraca, que 8 regencia foi exact11 em 
já a inesma linguagem. sua linguagem, porque a reforma federativa fóra 

O Caramurú e o · Oarijó (permitta-se-me que com effeito encetada nÃo só nesta casa, mas em 
apresente re.ferencias --ao _jornalismo na casa, · ambas as camaras. E porque R regencia une 
posto que o jornalismo seja tão despresado na seus votos aos da maioria da assembléa geral; 
lini;iuagem de alguns senhores; elle exerce tambem porque pensa, como nós, ácer.ia dos grandes 
a sua lllfiuencia nos paizes livres) o Carijó e o interesses nacionaes; far·llle-bemos um crime 'f 
Caramur'li, apresentárão as doutrinas que são Far-lhe-hemos um crime porque se apoia na 
aqui commentadas, fizerão á ndministração im- maioria do corpo legislativo? Porque procede 
putações taes como as que lhe têm si~o. f!J!tas como· devem proceder todos os governos repre· 
agora, não semelhantes ás que se lhe dmgiao o sentativos nos paizes que têm a felicidade de 
anuo passado. Diziào esses jornae.s que o governo serem regidos por instituições escriptas e livres? 
tratava de · opprimir os compromettidos; que Tambem não sei, senhores, como é que se diz 
queria reduzir os adoptivos á sorte de meros aqui que o governo tem assoprado o espirita de 
janisaros; que pretendia instigar por toda a parte f~deralismo, só porque noineou presidentes a filhos 
os movimentos revolucionRrios : tàes · forão as das respectivas províncias. Não posso acreditar 
imputações que por certos jornaes então se fizerão ainda que o _. governo fosse duramente taxado, 
taes >'<ão as que agora tie reproduzem. Nós somos porque lançou mão de homens conceituados em 
agitadores e revolucionados 1 Mas senhores, se suas províncias, para alli presidirem. Se outra 
ha um pensamento commum que ligue os homens, houvera sido a sua conducta, com quanta vio-
que sustentào a administração actual (porque lencia e euergia, com que abundancia de lugares 
alguns delles divergem, a talvez muito no modo communs se não teria arguido esses ministros? 
de entender diversas questões politicas) é o de « Foi-se lançar mão de homens que não tinhão 
obstar á uma revolução violenta, que traria a - opinião naquelles lugares, dé homens escuros que 
desgraça do Brazil. Este é o pensamento domi· nem erão ahi conhecidos, para presidirem a sorte 
nante dos membros desta camara, a cujo com· da provi11cia, havendo nella ·cidadãos co.nsummados 
plexo se tem dado o titulo de maioria; que amigos da liberdade e do povo 1 Estes clamores 
procurào sustentar a regencia e o goverao, como uliãs especiosos, soarião com ruido nesta casa. 
um resultado legal do voto da assembléa e da Parece-se pois que a accusação que foi feita, em 
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vez de dar pretexto parà razoavel censura, é um 
titulo para os e11comios ; e se acaso 9: .nobEe 
opposiçi\o quizosse tecer ao governo elog10s. nao 
podia fazei-o d0 outro modo. 

Mas sirnhor~s, umu accusação ainda mais 
grave 'soou aos meus _ouvidos;, i?sinu~u-se que 
os homens que sust.nn 1 a1~ a adm1m;traçao actual, 
são suspoitn:-1 {1 pnpulnçn~ por sua".. 1deas exage
rada~, e porquo ln111111vao revoluçoes ou traba
lhaviio p11m 1ill11s rM tempo de D. Pedro. 
Tornamos 11 nppnrncer como revolu~ionarios, e 
anti~os rovolucinnnriod 1 Porém a maioria da 
camara dos depulndc1:-1 tem os seus actns pa
tentes as su•1s votaçi)ed têm sido manifestas. 
Em 1S30 { nccresc1011ta-,;e) a opposiçiio se c11m
punha da 4ue é hnje maioria da c~mara. E é 
contra esta que Re lança a imputação de que traba
lhava parn revolucio11ar o Br·azi-111 Mas,·· senhores, 
quaes são os fundamentos, os pretex~os m_esmo,que 
possão .dar-se parn accusar de maneira ta? agre8te 
essa oppo~i~iio illustrada? Quae~ os motivos? Os 
pretextos ? Por q .1e fez constant<l re~istencia ao 
govern·o que acabou, ou á admini~tr!lçiio que 
então exi~tia? E' pur isso que a oppos1çao tratava 
de revoluciunar o Brazil ? Se acaso me permit
tem que volte o 11r:;:umento contra os que o 
lançãrão, poderei dizer iguulmente que a opposi

. ção hoje trabalha t11mbem po~ derribar o g1Jverno 
e a regencia, e p11r1l revolucionar o Braz11. Eu, 
nest>l hypotheso argumentaria sobre os mesmos 
fundamentos que me ~ubministrão os ·senhores 
que têm fallado em sentido hostil á mitioria da · 
camara. · 

Quaes são os motivos para taxar de revolu
cio11aria a opposii;ão que acabou, a maioria de 
hoje? Ter feito gtierra tenaz aos actos da ad!Ili· 
nistraçl\o passada? A opposição ac~ual tem nes~e 
caso em vista actualmente revolucionar o Brazil. 
Não digo que isto assim seja, Ilias uma- tal 
inducção se tira dos raciocinins apreseutados pelos 
illustres membros que têm fallado contra o voto 
de graç11s. 
·· E ~epois, que direito pôde ter (não faço aqui 
offonsa a ningueml que direito pótie ter a oppo
sição actual p11ra tratar com tanta ignomínia. 
e despr~zo a oppnsiçiio antig~? Do seio daquella 
partirão quasi todas as leis, . qua.si todas as 
instituiçõet1 livres de que o Brazil se honra, e a 
cuja so111brn nos aluigamos : do seio desta o que 
tem sahido? Eu o pergunto aos senhores do lado 
oppo~to. : eu tlo1111üo a nobre · opposiçào existente, 
para que obscureça a que a precedeu, mas com 
trabalhos uteis â nação, não eQ.1 choques e ten
tativas revolucionarias, mas acabando o edificio 
da liberdade e gloriu· do povo brazileiro. Não 
ei:rnumerurei tantos netos import;iutes que sa
hirão do seio da opposição que se ultraja, pro
.postos pelos membros mais n<itaveis della, appro
vados por seus suffraRios, corrigid 01s por suas 
vigiliàs : não os enunciarei ; elles estão na lem· 
brançfl de todos os filhos da patria. E se por 
'momentos o espirit•) do partido, ou paixões pas
sageiras podem suITocar no coração de muito' a 
lembrança da tão importantes se.rviços, isto pas
sará ; é um sentimento ephemero que ha de ceder 
á i:uzão; ·e quando a razão trium pilar, far -se-ha 
toda. a justiça â essa opposição, fertil em grandes 
actos em proL das liberdades patrias. 

Senhores, eu repetirei as duutrinas que aqui se 
têm expeiidido e suas co-relações ; nii.o culpo as 
intenções de ninguem ; não quero lançar labéo 
sobre intenções, sobre a consciencia de pessoa' 
alguma; ·mas doutrinas se têm desenvolvido que 
são os commentarios daquellas que la fóra se 
lerão rios jornaes da celebre sociedade conser-
vadora. · 

Permittão-me que dig11 uni pouco sobra essa 
associa.ção formidavel, e sobre a emenda quti esta 
na mesa. ·' · 

A. sociedade conservadora não sei se tem ou 

não , os planos que a voz commum lhe attribue ; 
mas sei qu11 nos movimentos ultimas, clarnmente 
destinados ao objecto da reslauraçifo de D. Pedro 
de Bragança, .vunos de seus membros iulfoentes 
apparecerão como directores e chefes ; sei que é 
ella gravemente suspeita de SE> dedicar á fins -
S· ·melhantes, oppostos á dignidade du povo hra
zileiro .• 

Ora, se existem e•t'ls suspeit.as, fundadas sobre 
indicias tiio vehement~s, eu receio muito que 
nós, tra~ladando, como pretende uma ·das e1nencfas, 
no voto de gracas, a formula quasi intBira do 
titulo dessa sociedade, vamo5 dar a ente11der que 
o suffr11gio da maioria da camara dos deputados . 
é em favor da marcha que essa associação tinha 
encetado, em favor dos . desígnios que se tem 
attribuido á sociedade da constituição jurada e 
ao partido restaurador. O partido restaurador, 
apez,1r do que tenho ouvido 11qui, não é uma 
chimera; tem·se apresentàdo cheio de sangue e 
de vida, é de carne e osso, e nifo phauta><ma. 
·Tem·se feito ver, armado de espinguardll, mane
jando p!'ças de artilharia, e não HÓ usando de 
pumposos discursos que ao d~pois se podem tra
duzir deste ou daquelle mod•1. U: pod1·r·Se·ha 
duvidar de que existe tal partido? Só quem pre
tende fazer-se cego ou á maueiru dos autigos 
scepticos, duvida da propria oxistencia . 

Mas aqui se disse ainda: nós vamos acostu
mandõ a nação a pensar que nãu exlstH na cupula 
soci11l o príncipe, e que entre nós nilo vinga o 
prindpio monarchico. Não permitta Deos que eu 
tenha desejos de esconder aos olhos do ninguem 
a autoridade do monarcha, que avalio como o 
mais SPguro fiador que hoj~ ha da prosperidade pu
blica. A commissào do vot'l de graças, tanto o 
entendeu assim que o manifestou claramente em . 
um dos periodos do seu projecto. 

Aili se lê que .a autoridade do Sr. D. Pedro II 
(e o seu nome é expressamente mencionado, para 
evitar equivocas, porque dizem que ha restricções 
mentaes quando se falia em imperador, e eu ,., 
tenho muito medo das restricções mentaes ) ; 
que a autoridllde do Sr. D. Pedro II é a 
fiadora da existencia. do estado. Que receios, 
que duvida pócte· pois haver sobre nossas in
tenções, sobre o sentido de no8sas p<1lavras 1 
Como se poderá dentro ou fóra desta casa di:Zer 
que pretendemos lançar um véo expesso sobre a 
autoridade e pessoa do Sr. D. Pedro II, que todos 
respeitamos, e .. amamos tanto ? · 

Porém, quanto ao afinco com que se procura 
que a resposta da falia do throno não seja di
rigida á regencia, que está exi:rcendo a autoridade 
do Sr. D. Pedro II, talvez pus:1a elle ser attri
buido ao designio de marchar de accordo com 
certos . partidos d& fórn desta casa, que traba
lhando por derribar a regencia, affectl'io por ora 
profundo respeito ao Sr. D. Pedro II, ttindo por 
fim real destruir o seu imperio, o substituir·lhe 
ou a anarchia, ou o despotismo do duque de 
Braga1w,;a. Ora, se nós fizermos ver demasiado 
empenho em que a regencia não appareça em 
nosso discurso, poder-se·ha racionavelmente crer 
que desejamGs olvidar por tal modo li existencia 
deste filho da eleição da assembléa, que até 
chegue a suppôr-se que ella nada é no estado, 
e que derribai-a, em vez de ser um crime, seja 
mesmo um acto virtuoso. E' este o inconveniente 
quo devemos evitar; pois o outro apontado· por 
um nobre deputado na conducta opposta, é pu
ramente frntastico como mostrei. Foi sem duvida 
tendü estas, ou equivalentes razões ante os olhos, 
que na sessão passàda se ·approvou por suffragio 
da mór parte dos me•nbros d'a honrada o.pposição, 
o projecto apresentado pelo Sr. Pedro de Araujo 
Lima: eu o lerei. (Leu.) ' 

A . este tempo, sent:ores, ainda se acreditava 
que certos acontec.im!lutos tinhão havido, que as
seguravão o triumpho da liberdade ; presente-



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/0112015 15:52 - Página 3 de 8 

mente a memoria de alguns de meus illustres 
collegas é tão . fraca, que ·os fp,z esquecer do que 
então lembrava tanto a todos l Julga -se que no 
e11thusiasmo, no fre?!esi de paixões diversas, passou 
a memoria do gra11de d ia 7 ele Abril, mas elle 
não. está esquecido .;_ enganão-se aquelles que o 
acreditão l . 

Continuaremos com a respQsta á falia do throno, 
tal qual foi ,,ffHrecida e v .. tada o anno passado 
pel:I nobre opposição. (Leu.) Para tirar todas as 
duvi.Jas, porque nada aqui ha que oão offerec;a 
duvida, veio outra expres~ão confirmar o que 
asseverei. Elia (a pessoa do Sr. D Pedro II) 
é o objecto de notisas mais litiongeiras espe-
ranças. ' 

Pois nós o anno passadó não tinhamos es
. crupulo de dirigir-nos á regencia, como exercendo 
a autoridade do Sr. D. Pedro II, e ho1je recuamos 
diante' desta iciéa? QL1e explicação terá semelhante 
phenomeno 1 N;io sei que a tal re~peito as cir
cumstancias mudassem; nem que o vvto apre
sentado por tantos mtcmbros da hoje honr ida 
opposição na camara, deva ser ªgora alterado 
por. elle~; mênos se... emfim não conLinú > ; 

usarei da reticencia, que está presentemente 
muito em moda na casa. 
Pa~semos a outro por.to, que é talvez o mais 

importante da emenda que foi proposta. Quer-se 
que apresentemos mui clara e explicit·un•j nte .a 
idéa de que a elevação do Sr. D. Pedro . II ao 
throno do Bn1zil é só devida ao acto da abrlicacão 
de D. Pedro I. Estou persuadido que t.sse acto da 
abdicação é valido ; tod .tvia tem-se isso posto ll!Il 
duvida, até mesmo dentro do Brazil. 

Escriptores indignos apparecerão, que têm pro· 
curado pôr em qut.stão este direito fundamental 
da n<lva or :tem de cousas, e;.;tabelecida no dia 7 
do Abril. Ora, se tfle~ ·duvidas têm sido se
meado1s, se é passivei que o duque de Bragança 
queira sob quaPsq uer prPtextos declarar para o 
futuro que a abdicação foi nulla, para que lrn 
vemos de iosist.ir sempre e unicamente no acto da 
abdicação de D. Pedro? E se D. Pedro preten
desse annullar esse acto a nação suj~itar-se-hia ? 
De nenhum modo. Porque se não ha de pois in
dicar antes no voto de graça o complexo de 
nossas instituições livres, em que se abrange 0 
principio vital da soberania , da nação, prmcipio a 
que devemos recorrer em todos os casos que 
possão sob i·evir-nos, nesta questão delicada, e 
que talvez para o futuro venha a dar-nos cuidados 
muito sérios? Nem mostremos tão grande olvida
mento do que se passou no grande dia nacional, 
no dia 7 de Abril. Se nós, como já ouvi a um 
illustre. membro desta casa, sustentarmos que 
apenas houve uma simples mudança ou suc.:essão 
no throno ; não séi se o Brnzi l approvará a nossa 
linguagem, muito mais n:1s circumstancia,; prn
sentes, em qu~ o partido retrogrado tem alçado a 
cabeça, .trabalhando . poi;: lançar negras ncidoas 
sobre o dia 7 de Abril, e por destruir a .obra 
que então -foi começada. 

·A nação supporá talvez que vamos de accordo 
com esse partido; e nada podia ser mai,; injurioso 
para a camara dos representante-< que a impu
tação de restauradora. Tudo, senhores,· menos-o 
ataque .á nossa dignidade nacional 1 

Não entrl\rei ag.1ra na longa e com ~licada 
questão do que se passou ,em 7 de Ab ri 1 ; não 
sou apologis'ta de revoluções ; conheço todos os 
perigos que ellas arrastrão comsigo : que são o 
remedio ultimo, o especifico de que se deve lançar 
mão, só na derradeira extremidade·; mas puder
se-ha negar que um principio de resistencia se· 
manifestou nesse grande dit1 ? 

Um autor conhecido diz (e a sua doutrina póde 
bem ser : applicada á bypotl1ese que tratamos). 
«Nos casos _mais ordinarios, quando um principe 
viola as leis fundameutaes, quando ataca" liber· 
dada e direitos de seus subdito~, elles podem . 

13 
resistir-lhe, julgal-o e repellir-lhe a violencia 
respeitando a sua pessoa, e isto para o bem d~ 
estad ü. » 

N ;to trato de indagar agora sã a abdica,ção de 
D. Pedro I foi o resu!tailo immodiato do movimento 
de 7 de Abril. Se111 duvida e-;se principe, com
binando-o com otltr.;s circumstanci as rel1ttivas ao 
estado da 0pinião nns provincias, julgou, e julgou 
sabiamente (tal VP. Z urna das poucas vezP.s em sua 
vida) que a naçrio o não queria ; abdicou final
men t•1 em seu filh o. Porém qt1e um principio de 
r esistencia teve lugar é claro a todas as' luz es ; 
sabe-o nrlo só a população que esteve nQ campo e 
da lrnnrn, mas todo o Brnzil que applaudio a resa· 
lur;i:io heroica do p11vo do Rio de Janeiro. E appello 
p11ra aquelles que alli se acharão, que lá estiverão 
cornmigo, e que não edio de certo amotinados e 

· s ed icios .. s. 
Senhores, nno nos engolfemos neste iinmenso 

mar d11 •111estCies; se a materia é pelo menos 
ainda quH,tinnavel, motivo tem os para não votar 
pela emend,1, em que se reconhecs apen,1s e Uio 
de1:hra.-!amente o principio da abdicação como 
unica base do nosso estado politico actual. E 
de passagem notarei que as id éas que têm agora 
apparecido ácerca d o dia 7 de Abril, mesmo 
de11tro desta casa enchP.riiio de assombro os bra
zileiros S(J foss em ouvidas ha um anno. Porém 
o tempo correu, as opiniões mudárão, novas 
sensações ap11gárão as quq erão energicas e fortes; 
os homens se modificúriio, e aquillo que então 
seria um crime só pensar-se é hoje um dócu~ 
mento de patriotismo . Prosigamos. 

l\1nslrei pri mHiru que não se trata no projecto 
do voto de graças offerecido pela comrnissão !f e 
escurncer o nome do Sr. D. Pedro II, nem a 
sua aut·•ridade; mostrei que o anno passado nós 
não tivemos pejo de dirigir o nosso di$curso em 
respo-;ta da falia do tbronn á regencia do imperio, 
mas que hoje por um novo sentimento de sin
gular delicadeza que1·emos _corar daquillo mesmo 
que eut:io fizemos; mostrei que nàú é agora 
occasiào de tratar quostão tão melindrosa e 
cnmplexa, como a de saber se os direitos do Sr. 

·D. Pedro-II unicamente se derivão da abdicação de 
seu pai. Resti-me analysar ainda outras emendas 
quP. Lêm . apparecido sobre a mesa. 

Uma dellas exige que demos a entender. á 
rege ucia que estari«mos promptos, que seria -
mesmo o nosso desej o comparecer nesta casa 
muito mais cedo, se muito mais cedo houves
semos sido chamados. 
H~i razõesJnq uestionaveis_, argumentos de datas, 

por onde se mostrou já que o facto era de si 
mesmo um pouco difficil, senão ir .. possivel. Mas 
formou-se· argu n1ento do que se lê no relutorio 
do ministro justiça : diz este que as circum
stancias têm sido graves d~sde o mez de Abril 
de 1831. Portanto a'rgumentiio algun,; senhores, 
se as circumstancias têm sido graves porque não 
se convocou o corpo legislativo? ~e esses illu~tres 
deputados tomão por fundamento do seu racio
cinto o que se acha no relatorio do ministro da 
justiça, não devião conlent!ir·se com uma couvo
cação extraordinaria, mas sim exigir sessão per
manente, porque o mini ~tro não nos diz que as cir
cu mstancia~ se tornassem mais graves, por exem pio, 
desde Janeiro deste anno, ·mas que têm sido 
graves desde Abril do anno passado. 

Orn, se nó< muito por nossa vontade, como aber
lame .. te mostrámos na sessão anterior, queriamos 
estar aqui' em sessão permanente até hoje, é esse o 
voto que devia apparecer e não o da convocação 
extraordinaria. E haverião na realidade esses 
desejos de estar mos aqui em . permanencia? Cuido 
que niio; as fadigas do espírito canção em dema
sia; é preciso que se lhes ponha um. termo 
pau que a tenção nãQ seja prejuciicial '!! supe
rior ás forças da humanidade. Nós somos, é 
certo, representantes da nação e defensores de 
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seus direitos ; mas tambem somos homens pri
vados, pnis de familia e precisamos tratar tambem 
d11 que particularmente nos diz respeito, toda a 
VPZ que a c11usa publica não obriga a desmesu
rad••s · sacrilicios. 

Nós, larnbem· se disse,.. vamos, segundo o 
projP.cto da commissiio, agradecn á regenda o 
ter cumprido com os seus deveres, " t••r-nos 
reunido na ép:ica marcada pel!! constituiçã__o do 
estado: para que agradecer-lhe a execuçao de 
um dever ? Já um Sr. deputado mostrou que 
tinhamos alguma cousa a agradecer, porque o 
facto da nossa reunião actual estava muito 
duvidoso, e se alta é um bem, não para nós, 
mas para o Brazil, á regencia de cP.rto e ao 
governo se deve, porque as facções insurgidas 
em Abril querião poupar-nos este trabalho, Por 
seus tramas devia ser di·ssol vi do o corpo legis
lativo, porque as facrõtJs bem sabem qu_e a 

·. maioria do corpo lPgislativo, bem _longe de 
su:<tentar o voto dos anarchistas, exagerados e 
restauradores, só quer a execução da lei e se 
oppõe mais que tudo aos mnviment-•s popul,.res, 
rcvolucionar\.os e violentos . Mas nós ·ainda agra
decendo á regencia a nossa reunião, fazemos 
aquillo a que o nusso regimento nos obriga, o 
qne sempre se tem praticado, e o que devemos 
continuar a pôr em pratica, emquanto o nosso 
regim.mto não fôr deroga•io. Tem-se dito _em 
contrario a semelhante opinião, que na Ingla· 
terra se agradece, mas é a. muito graciosa falia 
do thro110, aonde se dão boas e Pxactas infur· 
mações. E, se as falias do throno não trouxP.r~m 

- essas exactas informações, se não . forem muito
graci"s·as, deixa-se alli p11r ventura de dirigir-se 
acr throno o voto de graças? Acredito que não ; 
disso ao menos nito vejo exemplos na histori•t 
parlamentar da @rã-Bretanha. M.a& accrescen
tou·se: alli se agradece ao throno, porque não 
h" dia fixado para a reunião do parlanH:nto. 
E' hoje um dever para o monarcha co11voc"r o 
parlamento todos os annos; e quando cumpria 
este dever, deixou-se algum dia de dar-lhe agra
decimento, ainda quando o fizesse no ultimo 
termo do anno? Não, senhores, !à se acarretou 
tRmbem o ~xemplo da falla do presidente dos 
Estado~· Unid11s da_ America do Norte, e excla
mou-se que estas sim, erão de agradecer, porque 
o presidente dos E;;tados U1ddos da America do 
Norte dá uma ampla informação de tud11 quanto 
se passa em todo o syst_êma da- admini8tracào 
publica, o que a regencii. não fez eutre nós. 
Não tratamos ngura de ralhar com a regencia 
pelo que fez e pelo que deixou de fazer; e,· 
quando disso tratassemns, eu perguntaria "º 
Sr. deputado que apresentou e~ta idéa: elle que 
teme tanto que démos an Brazil qualquer mo· 
tivo de suspeita dtl que trabalhamo~ para muilar 
a fórma de gov·Prno, como q_ueria que a regencia, 
alterando o estylo até o pr .. st111te sPgu1do tl!l 

falla do throno, se guiasse pelo Pxemplo de 
um estado re11ublict1110? Ell" que rstreme.ce todo 
p_orque se Gff··recem ao Brazd pretextos para 
suspeitas de tal natureza, como queria que a 
regenc1a, mudando a pratica até agora s~gnida 
e uuuca censurada, fosse aduptar os Pxemplos 
de uma republica, que é o med1·lo buscado, o 
typo invejado de todas aquellas que se pretende 
estabelecer na America e mesmo na Eur .. pa? 

r: Disse-se com emphase que nós não deviamos 
querer nada .mais do que constituição e nada 
menos do que constituição. De certo, de entre 
nós mesm is, BJ1l·ille4 ue julgào as reformas 
necessarias á felicidade do Brazil, não querem 
nem mais nem menos do que a constituição, 
porque ella autorisa essas reformas. Se acaso 
são prudentes, se convêm na época 11ct.ual, a 
que>tào é outra; mas não se deixa de querer 

.a Cünstituição, votando·se a favor de reformas 
que a constituição consentio. · 

Querem mais do que a constituição, querem 
menos do que a constituição, aquelles que fóra 
da casa proclamiio a federaçij'.o já e já, 011 a 
assembléa con;~tituinte, e dahi a pouco <i govP.rno 
de Pedro I. Querem mais do que a consLitnição, 
e querem menos do que _a constituição, aquelles 
que procurão a todo o cpsto o JJianJo supremo 
que pretendem, derramando o sangue dos cida
dãos, e compiomettendo gravemente os destinos 
da patria, mudar _a regenci~, que é a filha 
]P.gitima, não digo já da assembléa geral, mas 
da mesma constituição. Esses, na verdade, não 
querem nem ordem, nem constituição, nem fe. 
licidade, nem paz, nem cousa que se lhe asse-
melhe. , 

Quanto á regencia, não se po'dem dirigir-lhe 
essas emphaticas palavras ; devem antes ser 
applicarlas aos que fóra da casa trabalhão por 
derribal-a, por destruir todo o i;ystema estabe· 
lecído, que illudem os incautos com diversos 
pretextos, fazendo crer a 11ns que estão servindo 
a causa da republica, e a outros que servem a 
PP.llro I; e são aRsim a fonte de todos os males e 
softrimentos puhlicM. . . 

Mas, seuhoreR, novos argumentos se expenderão 
ainda para tornar odi·•~a a aumini5traçào actu·al; 
e essPs argumentos pP.la mr111eira por que forão 
a11rP:>P.ntados produzirão certa sensação ; é de 
rPv.,Jucinnarill 'llle a adrninistração é ainda taxada l 
Quae!I são as provas que o Sr. deputado offerecer 
de nma accusação desta natureza? Uma membro 
da casa, que é hoje membro da administração, 
antPs d~ o ser, fallnu em dHferação já e já : isto 
denota que a admini!'tração actual é republicana 
ou revulucinnaria. Pois pela opiniã" .de um de
putado que niio pP.rLe11cia á a.t ministração, pelo 
que elle disse na correnteza de seu disr.urs9, é 
que se avalia o crerlo do governo? Talvez a 
alguem se fignre que é a logica das paixões e dos 
rancores privados que inspira faes raciocínios ; eu 
comtudo vacillo e niio o acredito. 

Disse-sA mitis, que um membro da adminis
tração tinha escripto para Pernlimbuco declarando 
que alli na presidencia convinha um filho da 
provincia, e da'lui se deduz que elle está alentando 
as esperanças daquelles que .querem p.redominar 
em suas provincias. Porém, seuhores, como de uma 
opinião partir.nlar, que é livre, mesmo a um 
membro da administração publica, se pndem tirar 
conclusões semelhantes. E não é facil, não é 
possivel que conviesse um filho dalli para presi
dente? Não poderá haver provincia em que a 
prudencia a politica, entendão que se lan_ce mão 
de Reus filhos para govern11l-as? . 

Mas accresceni_a ·se, houve contrndicção, porque 
uma província. existe para a qual. não se no· 
mP.ou prPsidente um filho della; o que se infere 
dahi? Talvez que n?lla não ha notabilidades 
conhP.cidas, ou mesmo que havendo sanha e . 
rivalidade entre estas; cumpria nomear-se um 
de fóra par1l neutr_ii"lisal as. Aonde e:1tá em tudo 
isto motivo para sériaR imputações? Quando se 
esmerilhão t~es . bagatellas · para deltas fazer 
cargo aos ministro~, bem longe de se fazer mal 
á administração, eu acredito que se lhe tece o 
elogio. T1rntos talentos, tanta indisposição, tanto 
trahalho, "um resul1adü tão mesquinho 1 

Ain1la tPmos uma outra accusaçàü/ que não é só
lança•la contra a administração, mas que abrange 
tambem os membros da casa, que tiverão t"es 
ou taes opiniões. Foi sustentado por alguns de
putados da maioria da camara, na sesRão de 1831, . 
que era facil, que era possivel apparecAr em 
campo o partido restaurador; seguindo-se dahi, 
segundo o parecer de um membro · da bonràda 
oppo~ição, o facto de haver um tal partido : e 
então exclamou o Sr. deputado: « Restauração 
de que 'l De quem ? Se não houve mudança 
de dynastia l » Pois por que não houve mu
dança de dynastia, segue-se que · não possa 
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haver restauração ou facção restRuradora? Esses 
partidos, como já di:1se, sà·• · phantasm>\s q111J nà•> 
se vissem, que não se apalpassem 'l O.gào·o 
aquelles que forão forid'i!s na encruzilhaJa de 
Mata-porcos 1 \ 

Estou persuadido que hoje ninguem póde 
duvidar da existencia dt1 um partido r estaurador, 
e que fóra grandíssimo absurdo atlribuir su:1 
origem a quem previ o por calculos, : bem f iceis 
de formar-se, a sua futura existeocia. Os elementos 
já então se achavão no Brazil, porém dissemi
nados ; de então para cá elles ganhári'fo força 
com as nossas dissensões, achárão chefes, e esses 
chefes dota!los ·talvez de alguma habilidade como 
conspiradores, se esforçárão para reunir em 
uma massa cornmum semelhantes elementos. O 
partido restaurador levantou a cabeç ·1· e aqufllles 
que tinhào prognosticado a sua medonha appa
rição, são os culpados 'l Os culpados t;idos não os 
conhecemos, porém não é esta a occas1ii.o, nem o 
lugar de indical·os. Prevenir, apontar um damno, 
um mal que póde vir, não é ser a cau~al de,se 
mal: e, mesmo se as opiniões is11ladas d-•S mem
bros da camara tiv&ssem tão grande influencia 
que se pudesse dizer com razão que as revoluções 
apparecião porque tal ou tal deputadu eitpendêra 

· estas ou aquellaR opiniões, não poderei dizei· eu 
que são autures das nossas de8graças, que derfio 
vida ao parti'º restaurador aq uelles que taitá
rão de sediciuso o dia 7 de Abril, que susten
tárão nesta casa que os que tinhão defendido 
a causa de Pedro I erão os homen,i fieis a seus 
juramentos? . . 

Essas opiniões emittidas neste recinto dos le
gisladores na sessão de 1831 forão, dar grande 
alenta e força á facção restauradora, que ainda 
não ousára então apparP.eer a descGh'lrlo. Se acaso 
opiniões individuaes e e11unciadas na cam•1ra 
podem produzir amplos effeitus lá fóra, doutrinas 
semelhantes são. as qu.e de vião fazt•r rebentar do 

· pó o partido restaurador. Eu, senhores, todavia 
não crimiuo as opiniões que se emittem livre
mente na casa : não quero que as minhas 
opiniões sejão tambem criminadas. Crimino os 
que vãoj lá fóra ser chefes e directores das fac· 
ções; crimir1Q os conspiradores, esses que se 
pódé sem temor de errar, apontar hoje ão dedo. 
Porém aqui, aquelles que livremente exprimem 
suas idÃas, não tl'Jm culpa, usão do direito 
que é dado a todo o representante da nação 
brazileira . O crime não está em emittir um voto, 
qualquer que seja, sim em açular os partidos, 
gui11l-os para a guerra civil, excital-os por todos 
os meios que estão á disposição de alguem; 3 
nisto, senhores, que está o crime, nisto esL,. o · 
attentado. "" · . 

Affirrna -se que não ha partido restaurador 
porque não se mudou - dynastia; pois não se 
restaurão tambern indh·iduos da mesma dynastia 
que havião perdido o throno? Por _ventura as 

· dynastias são solidarias 'l Jacques II uão tentou 
arrancar o sceptro á sua filha? Era alia, por 
acaso, de diversa dynastia? Não se têm visto 
mo._narchas procurarem . annullar a abdicação que 
outr'ora fizerão? Carlos V, segundo alguns his
tcriadores, não é um exemplo dest.1 verdade ? 

A am_l;>ição, senhores, impera demasiado no 
coração humano. E, se me concedem isto, como 
·se duvida que possa existir um partido restau
rador? Comq, se aqui mesmo se tem füito tanto 
estrondo com certas participações que vierão, 
diz-se, de nossos diplomatas na Europa, e nas 
quaes se refere correr alli o 1oato de que o 
duque de Br11gança pretende vir com a sua 
esquadrilha conquistar o Brazil, e tentar por 
força aberta de novo sentar-se no throno brlizi
leiro 'l Se a este · negocio' se tem dado tanto ' 
peso, como ao mesmo tempo se diz que não ha 
receio de restauração, que não ha ipartido res
~irnrador T E' possivel entender-se que D. Pedro 
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de Brastança t.enha tenções sobre o Brazil, e 
não :>e a ·:rtJ•lit~r qu~ h •i>i. ''º Brazil quP.m queira 
outra v.,z ainda a D. p.,Jr.1. ·l~ · Brt1gar1ça 1 
p., ,. q u~ ·11rnrern >S es~on l~r a v.irda le ª'' povo ? 
Q•1e va11tag~1n ha ni.st•l, senhores? Eu-estou 
certo: o parti•lo restaurad ·>r u!io triurnphará, -
porque a ma~sa da n11ção brazileira tem muita 
digniJade, e não ha de consentil·o ; o momento 
em que essa facção quizesse de todo levantar 
a cabeç ·1, s~ria o m•imsnto de sua destruição 
total. Haver ião tristes, deplora veis conseq uen
cias, porq110 a guerra civil é o peior· dos males, 
mas esse partido havia de succumbir d1,baixo 
dos esforços de todos os brazileiros reunidos. 
Hoje parecemos divididos, pcrque cada um en
ten_de a liberdade conf0rme suas inclinações e 
interesses ; mas neste instante todos · os que têm 
um corncão que palpita pela liberdade e pela 
patria, farião causa commum para derribar um 
partido que quer aviltar a n:nção. Sim, senhores, 
o partido restaurador existe, e talvez com maior 
forç 1 do que nós acreditamos. Algusm; conheço 
eu, que .em toda a parte vocifera que não ba 
garantia, que não ba salvação senao em Pedro I. 

A·1ui se accumulou outra imput11ção de que 
nàu entendo bem o sentido. Que certos bom.ens 
queriào ser rP.is, príncipes, ou n iio se.i o que 
em suas" respectivas províncias. Sdnhores, eu 
supponbo que p1ir ora nu Brazil não ha homens 
d9 tanta 1mportancia, que aspirem a ser reis 
ou princi;;es. Es ;es genios superhires, esses es
piritos :transcendentes que assombrão e dominão 
todas as individualidades, 11ão os vejo. Não 
conheço senão mediocririadee e charlatães , que 
estão ainda abaixo dessas mediocridades. Ainda 
não temos ll'J Brazil os napoleõeszinhos, que 
hão de imperar em cada uma das províncias; 
·portanto, refutar semelhante imputação, seria 
ocioso. 

Resta finalmente uma imputação ultima, com o 
intuito de se desacreditar a maioria da camara. 
Nós redigimos o projecto, que foi deb11tiJo na 
sessão passada, para que o governo pudesse 
reformar e aposentar aquelles empregados que 
fossem perigosos ou noc1 vos ao bom andamento 
da causa publica, dependendo da approvação ou 
desapprovação da assembléa geral. Nós então 
declaramos os nos sos fins, e que esse projecto 
se destinava a impedir as commoções e movi· 
mantos revolucionarias, filh!ls do descontenta
mento publico. St:!ria isto fomentar revoluções,, 
como se disse 'l Fomos nós que fomentámos 
essas revoluções, esses 1ilotins que têm aftli· 
gido o Brazil ? Eu não culpo a ninguem, 
porque então fallou neste ou naquelle sentido; 
razõe'l mesmo muito plau~iveis, derivad ·1s da 
natureza das nossas cousas politic-•s, ubriga
rião talve:i: muilos se11hores · a votar contra 
o projecto. Mas como fui um · daquelles que o 
subscreverão, devo expôr as razões que tive para 
isso. Sabia-se que alguns empregados publicas 
erão desafeicoauos á DOV11 ordem de cousas ; que 
pareciiio soffrer de ma•1 grado o movimento de 
7 tle Abril ; sabia -se que a ipdignação popular 
se manifestava· contra elles, e de um modo que 
podia comprometter a tranl}uillidade. das provin· 
cias ; julgou·se que lançando-se -mii.o de uma 
medida que pareceu legal, se fugia de encetar 
es8"l formidavel iniciativa que em ãlgumas partes 
se tomou ; e depois que o projecto foi rejeitado, 
quem fez com elle grande estrondo ? Nem mais 
nelle se fallou da. parte d"s deputa.los que 
sustentão a adrr.inh;tração publica ; e mesmo nos 
periodicos desse lado h~uve diversas opiniões, 
como no Dlindense e na Aurora, etc. De que 
lado se tem . procurado achar alli um cavallo 
de batalha? Dos senhores que e elle se oppu· 
zerão, e que de continuo nos estão clamando que 
esse projecto foi o archote que levou o· incendio 
a muitos pontos do Brazil. Talvez pare~& aos 
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olhos de alguem que isto se faz para ganhar 
partido, para captar o grande numero de func
cionarios publicos que temos, fazendo-lhes crer 
que •>S se~s direitos estavão ameaçados, e que 
foi a opposição quem os salvou. 

Teria aqui conCluido ;- mas um facto que me é 
pessoal, ubrig:l-me ainda a prolongar por pouco 
tempo este dbcurso sem tiuvida já prolixo ; é o 
facto exposto por um Sr. deputado acerca do 
que se passou em uma conferencia nossa (e não 
se ef!tranhe fallar eu em conforencia ; os repre
sentantes da nação devem-se occupar dos inte
resses publicas, não só dentro da casa, mas fóra 
della ; devem sempre cuidar no melhor meio 
de cumprir com o que exigem os seus consti
tuinti;s, e em salvar a patria; .reunirem-se pois 
é cousa louvavel). Nessa conferencia se- julgou 
que convinha a apresentação desse projecto famoso. 
_Um Sr. deputado que estava presente, e que 
(jepois violentamente combateu o projecto, então 
accedeu ás SURS bases e principio geral; apenas 
dissentindo em pontos menos importante< que 
na segunda discussão poJerião facilmente ser 
emendados. Aconteceu porém que neste inter
vallo se elegesse a regencia permanente ; algúns 
membros da camara parecerão não ficar conten
tes com tal eleição; e assim devia ser natural
mente, .porqae a votação não foi' unanime. O 
caso foi que pondo-se em debate, encontrou elle 
vehemen te e calorosa opposiçã•J da parte do 
mesmo Sr. deputado que concordára comnosco. 
Esta é a verdade ;- e eu invoco o testem unh,1 
dos membros da casa qee se acharão presentes 
á essa retini ão. {Muitos apoiados.) 

Voto pelo projecto da commissão. ' 

Na sessão de 16-de Maio. 
o Sr. Feijó :-_üonfesso, Sr. presidente, que 

nunca me vi em tanta difficuldade de fallar em 
publico como no estado actual 1 Tudo quanto 
tenho ouvido dentro desta casa já o tinha, J1cto 
fóra della ; nada par"' mim é novo. Criado' pois 
na roça, onde 'só se falla a linguagem do 
coração, desconhecendo as etiquetas 'da côrte, 
onde ·é -mais usual a expressão da razão, eu 
não asseguro ser tão comedid•> que deixe de 
offünder, bem a meu pezar, mas quero antes 
ser sincero do que prometter ata!lar só prin·ciphis 
e opiniões, e não peRsoas comn a!izúns têm feito, 
0 depois com manifesta contl'adi~ç:io esquecem-se 
dos principias para ultrajar ind1viduos. 

Sr. presidente, nada me é tão sensivel do que 
ultraje em face. A minha pl'ovincia é celebre 
por este distinctivu de honra e pondunor, e a 
minha edu~ação concorre para me serem mui 
pesadas as iujustas recriminações, as sinistras 
intenções que se dão aos meus actos, onde· os 
senhores da opposição encontrão tudo o que é 
máo. 

Sr. presidente, nunca quiz ser ministro e nem 
o quero agora. Instancias de meus amigos, de 
pessoas que commígo têm relaç_ão, e talvez os 
votos da capital do imperio são o que ainda me 

· retêm. 
Sou ministro não para satisfazer a vontade de 

10 ou 20 homens, mas a da maioria. 
penhores, quem é Feijó para assustai· a capital 

se e\le é tão odiado? O que o sustenta no lugar 
que occupa? Qu" exercito . mercenario te.m elle á 
sua dispo8ição '?Não sabem todos qne 30(} homens 
é toda a força paga? Porque a um grito do 
governo apparecem armados 4, 5, 6,000 homens? 
Se os actos do governo, e princi palmeute do 
ministro da justiça, são os que têm excitado o 
descontentamento e a desesperação, porque os des
contentes e desesperados em 3 e 17 de Abril apenas 
chegárão a 300? E os que sahlrão a campo para 

cnmbatel-o~, o fizerão por amor de Feiió 'l O que é 
Fe.ijó? E que pó.Je elle fazer para. tanto merecer? 
E' pelo c0ntrario o e11te mais desgraçado do 
BrazíL Basta lembrar que qualquer .eseravo pó de 
ser perdoado de seus crimes, só Feijó não póde 
ser. 

O que póde hoje fazer o ministerio para merecer 
tanta cousideração? O niínisterio de outro tempo 
ainda poderia arriscar-se, na esperan~a do per.iào 
ou de alguma fita, ou mesmo da mudança de 
nome, o que nunca Feijó appeteeeu e menos 
procurou. O que dá pois impnrtancia a Feijó 1 
O que o obriga a cai:regar com peso tão grande 
e até expór-se a ser assassinado, como bem sabe 
um Sr. deputado que confessou nesta casa saber 
que prAtendia assassinar-se a actual administra
ção ? E' a necessidade de satisfazer os vutos do 
maior numero que está convencido que o ministro 
da justiça não se liga a partidos e que tem 
declarado guerra aos perturbadores da ordem 
publica. 

Se assim não é, senhores, se o governo é exe
cr>1do em todo o Brazil, como se diz, porque 
razão uma só provincia ainda não deu a menor 
demon;traçào de querer separar-se da capital,. 
apezar de eonheoer que ella nãu tem forças para 
a subjugar? Não será porque o imperio está 
convencido que o governo é nacional e que só 
procura promover a sua felicidade? 

Antes que me esqueça, direi ao Sr. deputado, 
que lhe não poss0, nem agtadecer o ter-me salvado 
a vida, e nem mesmo elogiar a sua acção. Não 
agradeço, porque os bons conselhos que. deu aos 
facciosos forão, segundo a sua propria confissão, 
em attençãO' a'ls principias e não á pessoa 'de 
Feijó. Não louvo, porque um cidadão que sabe 
uma consRiração contra a ordem publica e que 
contenta-se unicamente com dar conselhos, não 
faz o que deve, não merece louvor. 

Sr. presidente, tantas cousas ouvi que nem 
sei por onde principiar e por onde acabar o meu 
discurso. 

Tem-se repetido que os erros e arbitrariedades 
da administração são a causa de todos os males 
publicos. 

Sr. presidente, por que magia o ar.tua! ministro 
da justiça promoveu os horrores da capital em 
Maio e Junho do anuo pa~sado? E~tarão esque
cidos estes senhol'e~ do que entàu se passou? 
E"trei para o ministerio em C de Julho; om H 
rnbentou a sediçã1i do campo da honra; e serei 
eu a causa da., cnmmn~ões em t·•do o imperio 
desrle o Pará até Matto- Grosso, onde tu! vez ig110-
nwa-se e11trln at,j o nnme d·• Feijó?· Tres revo
luções em Pernambuco, r.1ubo~, massacre, incen
dios ai li praticados; outras tantas na Bahia; 
todas, senhorns, têm sido operadas por influencia 
do ministro da justiça? Isto não tem resposta. 

O governo do Rio de Janeiro não consta de 
aristocratas, pois não o forão nem o querem ser. 
O membrns de que se compõe pela maior parte, 
ao menos pelo que me-toca, apenas tenho meios 
de uma parca subsistencia; não era pos~ivel 
conservar-se a despeito dll maioria se fosse ver
dadeiro o descontentamento e o desespero publico 
por netos despoticos, que gratuitamente se lhe 
attribuem. 

PerioJicos infames, que onde quer que forem . 
lidos altestaráõ até onde chegou no Brazil o 
abu5n e a licança de escrever ; mas peri•>d icos 
g 1bados, cuja causa eu teria vergonha de advogar, 
cubrirão de baldõas e de ultraje~ a regencia e a 
ad111inistraçào; mas ella se susteve apezar disso. 

F>illarei já da recriminação feita ao ministro da 
j)lstiça de haver atac:aáo a maior e a mais segura 
g irantia da liberdade mandando proceder á eleição 
do novo j ury na capital. 

Senhores, quem leu a Mat)'aca, o Filho da 
Ter1·a, o· Exaltado e outros,. não póde. deixar 
de lamentar os abusos e a· licença· de taes escri· 
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'p'tores. Mas quem dirá que o governo querendo 
que a capital do imperio tivesse um jury em tudo 
igual ao dos mais municípios da provincia ata
casse a liberdade da imprensa? Diga-se embora 
que o ministro commetteu um crime, praticou 
um acto illegal, mas nunca que atacou a liberdade 
de escrever. 

Sr. presidente, a camara já pldio as actas 
dessa eleiçã .. , para essa discussão me reservo ; 
por agora basta dizer que o governo, mandando 
proceder ao novo jury observou a letra e o 
espirita da lei, entendeu-a como a entendeu a 
provincia de S. Paulo e talvez algumàs outras, 
como- entendeu a camnra municipal que não 
recalcitrou e ,a maioria dos eleitores que nisso 
concordárão. . 

Aproveito a occasião de fazer observar quanto 
se enganou o Sr. deputado quando disse que 
tal era o desvio e as arbitrariedades do governo 
que tínhamos chegado ao ponto de que cada 
cidadão sAbia até onde devia obedecer, até onde 
davia resistir e até onde c.hegava o respeito 
devido ás autoridades. Pois que a camara e a 
maioria dos e:leitores não resistirão e antes 
promptamente obedecêrão e o fizerão por con
vicção, pnrque hoje qualquer desobedece quando 
diz que a lei ihe é duvidosa e por isso nada lhe 
acontece. 

Disse o Sr. deputado que o ministerio e prin
cipalmente o- ministro da justiça era a causa da 
publica desgraça, e que se não abandonasse o 
lugar inevitavel seria o transtorno da ordem 
social. 

Senhores, eu bem claro fallei no meu relatorio, 
que não posso sustentar a machina social do 
Brazil com os elementos de força e de ordem á 
minha disposição ; isto mesmo tenho dito á 
regencia .e a meus- amigos muitas vezes, e h!!_ 
muito tempo; na mão da camara _e~tá livrar-se 
já deste ministro; não é necessano que acamara 
negue, bnsta que demore os meios que peço, 
estou fóra do ministerio. Saiba-se porém que 
me hei. de retirar, não porque 4, ô ou 20 depu
tados advogào a causa ll.os que perturbão o Brazil, 
mas é sómente porque 11ão quero que a patria 
pereça em minhas mãos. 

Resta que esse:;; senhores que tanto declamão 
contra a actual administração encarreguem-se' 
della e que salvem o imperio. Alguns delles 
têm já dado a entender que outr'ora farão con
vidados; mas tal foi então o seu patriotismo, 
que mais qnizerão que os destinos ao Brazil 
dependessem de mãos tão más do que encarre
garem-se da sua administração. Estuu persuadi.lo 
que h0je não aceitaráõ o co11vite, o pejo lh'o 
hu de embaraçar. Fação ao menos o ob~equio de 
indicar á regencia candidatos que tenhão a seu 
favor o voto publico, que nem ella ~e obstina 
em conservar o actual ministerio, nem elle tPm o 
menor em penha em conservar-se, antes ardente
mente deseja ter pretextos para retirnr-se. 

Pergu1Jtarei a estes senhores que tanto censurão 
o governo, e isto. só por amor da causa publica, 
porque 11ào apontão os meios? Porque não indicào 
a vereda . que elle deve seguir? Se tanto é o 
seu patriotismo porque nos seus impressos, bem 
longe de aconselharem, não direi aos perversos, 
mas a esses bons. homens, não direi aos ambi
ciosos, mas a esses homéns desinteressados, que 
se contivessem em seu fervor, que se reser
vassem para a proxima installação da assembléa, 
para Eintào serem punidos esses malvados minis
tros ; que não recorressem a sed_ições e a outros 
crimes, pel•J contrario unirão seus- pensamentos, 
suas expressões ás dos descnntentes, nunca cen
surarão seus. desatinos, e fizerãu guerra aberta 
a esse governo que os conspiradores e sediciqsos 
tanto se empenhárão em deribar. Aconselhárão 
s~m a PAZ e à moderação com os criminosos 
perturbadores da ordem. Pois que l deveria o 
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governo sahir ao encontro a esses grupos armados 
e dizer-lhes :-Irmãos. nada de derramar sangue. 
Quereis nova regenci:l? Dizei quaes os membros 
della. Qllereis novo ministerio? Nomeai-o. 

Senhores, o governo nunca f.,i atacar ; elle 
prOGUrou sómente defender a capital dos sedi
ciosos e conspiradores que com as armas na mão 
querião alterar as leis e a ordem publica. E 
porque ta11ta attenção nos merecem esses eston
teados e indisci·etos, como os chamou um Sr. depu
tado, e nenhuma vos merecem esses capitalistas, 
industriosos, cidadãos pacifi:cos que tanto soffrem 
por causa de semelhantes commoções? Censurai 
embora o procedimento do governo contra esses 
facciosos. Elle tem feito o seu dever, a nação o 
tem approvado. -

Senhores, dizia-se em outro tempo que e~ era 
da opposição, mas nunca insultei a ministro 
algum, nunca ataquei seus actos a torto e direito; 
sempre me persuadi que ·á opposição competia 
cemmrar as más acções, não envenenal-as, e por 
isso m_uitas vezes perdi essa popularidade que 
tanto ambicionão, porque com elles votei quando 
os julguei com razão. 

Sr: presidente, a opposição ~não apresentou 
factos ainda, ex:cepto a eleição do novo jury. 
Alguma cousa já se respondeu a essa argmçào, 
e A~te mesmo facto per~ence mais á carnara 
municipal, a quem a lei encarrega a eleição, do 
que ao goveruo que só ordenou. a sua obser
vancia. 

Se11hores, quando o cidadão faz alguma cousa 
a bem do seu paiz, tem direito de perguntar 
aos senhores da opposição-o. que tendes vós 
feito para salvar o imperio do estado desgraçado~ 
em que se acha desde o anno pas,ado? Censurar 
tudo o que os outros fazem, declamar contra 
todos. ' 
N~sta sessão ouvi que um Sr. qeputa<io que 

deve trazer o~ ouvidos cheios das lamentações 
de sua provincia, que não tem pouco soffrido, 
pedira urgencia para ler um decreto em que se 
ti·ibuta mais fortemente a aguardente. Esta 
mediua de certo é mui fraca para curar os m:lles 
da patria. Absorver o tempo em discursos eternos 
e fóra de lugar, censurar o governo com tanta 
acrimonia e injustiça, será isto o que de nós 

, reclama o Brazil? Hoje são 16 de Maio, o que 
se tem feito? Censurou-se o relatorio do ministro 
da justiça por haver insultado a magistratura. 

8enhores, eu dizendo que gmnde parte dos 
mngistrados é Ignorante e negligente, dis~e o que 
qualquer rabula, solicitador de causas ou deman
dista sabe e experimenta, disse urna verdade e 
verdade que dt>ve ser attendida. Mas censura-se 
o ministro por declarar o estado de grande parte 
da magistratura e não é censurava! quem ataca 
com insultos ao governo? Não é elle tambem um 
puder político e nacional? 

Disse o Sr. deputado, que tendo eu elogiado 
ao promotor que servia nestes ultimos tempos 
não me lembrava que foi elle mesmo que deixou 
de embargar a sentença que absolveu aos réos 
de 14 de Julho, e que tanta integridade e hon
radez que eu lhe. atfribuo, seria bnstante para 
justificar o procedimento dos juízes que profe
rirão aquella sentença a que elle acquiesceu. 

Admira, senhores, que tendo o Sr. deputado 
tido a fortuna de assentar-se nos bancos da uni
versidade dA Coimbra, ignore que se a sentença ' 
foi" bem dada, o promotor nenhum direito tinha 
de embargai-a; entretanto que o juiz que formou 
o processo, que i11querio as testemunhas ou que 
não procurou as que sabifl.o do facto, deli caus·a 
á absulviçllo do crime. O caso é que crimirioso_s 
forão absolvidos, e que todo -este negocio é. da 
attribuição do poder· judicial; sou padre, mas 
até este ponto sei eu, apezar de nunca ter advogado 
causa alguma. ·· · · 

Outra injusta arguição me fez o Sr. deputado. 
3 
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Diz elle que, tendo eu tanto criminado o com
portamento dos cidadãos de H de Jul~o, q~e 
pedirão depol'b1çiio de pessoas· que Jnlgavao 
inimiaas do Brazil, agora faç;1 igual peti~ào á 
a;:;se~bléa. A. accusação é gratuita. Em 14 de 
Julho soldados insubordinados a que se reunirão 
paisa1;os, pedirão com as armas na mão a de
portaçã11 de· suppostos inimigos. O ministro da 
justiça .. apenns profere sua opinião sobre -0 mal 
que fazem certos homens á tranquillidade e' 
segurança publica, cuja ambição insaciavel é de 
todos conhecida; e C•lmo os conheço, como sei 
qne nunca lhes agradárào senão os proprio.; actos, 
ainda direi, que no momento em que semelhantes 
home.ns empolgarem cerLis empregos, estará 
tc..cado _ o rebate para a separação das provi ncias. 

Disse o Sr. deputado, que já em outro tompo 
eu insultára a assembléa, e que no relatorio ainda 
continuava, quando de certo modo pu"ha em •.lu
vida, que ella q uizesse pôr termo á immoralida•le 
publica. Sr. presidente, qua11do ha má vontadí!, 
esmerilhão-se palavras, cavãn · se intenções, e em 
tudo se ache criillf1 Com razão diHse llU : · " Se 
a assembléa concordàr co •n o governo na neces· 
sidade de pôr termo á immoralidade publica; n 
pois que poderia ella pensar, que 11ão era tantn, 
que necesciitasse já de prompto remedia. Assim 
pensou o Sr. deµutado, qua111~0 ha poucu al:linnou 
ter eu desacrP.ditado a nação, imputando lhe a 
immoralidade, que não ti11h!l.. Tenho explicado 
algumas passagens do meu rPJatorio, que forão 
mal entendidas : tenho respondido a algunías 
recriminações que me lembrárào ; e para satis
f. ,çào dos Srs. da opposição, torno a declarar, 
que sou filho de uma província, onde se faz 
timbre de fazer o que se prornette. Disse que 
estava firmemente resolvido a abandonar o lugar 
quando se me negunm, ou se me demorem ~s 
medidàs que pflço. Hei de cumpril-o. Estimarei 
que se indiquem á regencia homens babeis, e de 
publica confi 111ça, porque ella nada mais deseja 
do que satisfazer ao voto nacional. 

Na sessão de 18 de .Maio. 
o Sr. Rebouças: -Senhores l A opposição 

quizera condesceuder com a vontade de todos os 
illustres oi·gãos da mai»ria ministerial : mas, 
c~mo assim, se as exigencias de uns se contrapoem 
ás exigenci11.s de outros 7 Se se ce11surão os actos 
da presen.ta administração, dizem-nos uns, que 
tudo são generalidades; pro·rncão-ncs n expo·:içào 
dos factos; se manifestamos •letermina1lnm•rnle os 
factos, replicào outr"s, que aqui não é o lug11r ; 
e nos convi·liio á lei da respon8abil1clade d.os 
minist1"•s. No que, porém, lhes acho conformidade 
é em pugnarem todos para que o vot·> de grnças 
passe tal como se acha projectaJo, que santifi
quemos muitas cousas· dignas de maldiçii.o- que 
nos compromettamos a conferir aos . ministros 
poderes com que se requinte a tyranbia no 
Brazil ! .... Nem é novo no partido do poder o 
desejo de suffocar a voz da razão e do dever, 
chega-se a asseverar que é perdido o tempo em 
que se tratâo as questões mais vitaes á segurança 
e salvação publica, em que .se reclamão os direitos 
mais sagrados .. do homem e do cidadão . . E' esse 
um dos caraéteres da oppressão ; tal foi a tuctica 
dos verdugos da França sanguisedentos de um 
no intuito de cimentar~m o horroroso dominio de 
muitos. E,, então menoscabou-se, a pr,etexto da 
c:iusa pubhca, que era manif~stamente compromet
t1da, tudo quanto pudesse . demorar a existencia 
da victima que se queria vêr desde logo immo-
lada 11... . 

Mas n.e1!1 por ~sso que se me antolhe impossivel 
a oppos1çao satisfazer a todos os illustres orgãos 
da maioria ; deixarei de seguil-os quanto ser 

_possa. Ouvi fllllar um ' senhor deputa_do em Sylla 

e Mar.io, como por allusãoJ aos partidos, que 
affirma existirem. · ge esse foi o intento do hon
rado orador, posso as~everar-lhe que nenhum dos 
dous lddos ficava bem aquinhnatio ; mórmente 
a;:iuelle a respeito , do qual a idéa de uma dicta
dura uão é desvanecida pelos factos. Um outro 
illustre deputado de~cireveu o ministro da ju~tiça 
<JU ai anno:;o cai·valho resistindo aos arajosos 
ataques dos mais violentos furacõ~s 1: Fóra mais 
ajustado que o figurasse fiexivel. O que não cede 
por natural rijesa, causa afinal maior estrago 
quanuo quebra e se pl'ecipita. 
Ma~. o Sr. deputado, ministro~da justiça, não 

se quiz symbolisar por nenhum madeiro; af
fectuou ser da roça, e disso, modestamente, 
fêz-se um merito elevado. E' sem duvida alguma 
o nosso Cincinnatus ; e tanto o prova, que foi 
instant.emente chamado · ao g1)verno para nossa 
comrnum salvação; todavia se me ha de permit· 
tir que eu observfl que elle se qller apartar d~ 
nós e arrebatadamente ; sem que ao menos, uma 
só vez nos tenha salvo do ,perigo, em que todos 
nos 11chamos. Ha de ficar, se lhe concedermos 
simple:;mente a proscripção exigida de alguns dos 
mais ngtav-eis representantes da nação. 

Se de taes pretenções fosse capaz .-. celebre 
cidadão romano, creio .·: que nem acharia quem 
d'lpoi,.; da autoridade consular 1,he ctJnfiasse a 
dictadura; nem seria geralmente· collocado entre 
os mais virtuosos e illustres personagens da 
antig11idade. 

«f:Aquelle, que não pôde ser aqui nomttado » 
dizem os lõrds, e os communs, parn ' significar 
o rei, cujo nome não é licito dizer nas discus
sões parlamentare3. SemelhantP.inenle o Sr. de
putado, relator do voto de graças, não f!Odendo 
nomear-me por lb'o vedar o nosso regimento 
recorreu a~ galanteria de um dialogo entre o 
h•l:nem dos livros, e o 11os prov>trás; e, antão 
nos perguntou: se pelas '.feições se não conhece, 
m uitàs vezes, a culpabilidade dos réos ; e se 
não é da excellencia do jury o julgar cada. um 
pela sua '(:'consciencia, e.te. Agradeço muito a 
lição, e tanto mais quanto a achada ·é sem duvida 
muito feliz no intuito de sustentar o ministro da 
ju~ tiçe, quando, a pretexto de conhecer pessoal· 
mente os criminosos ; de lhe sEorem inefficazes as 
leis, de se nfio quererem as testemunhas prestar 
em juizo ao depoimento do que affirmão ús escon
didas, prettmde, talvez, sei·! autorisado , para 
prender e exterminar à vontade 11 1 
- Meu caro senhor,~ a ·; inspecçiio dR ~pessoa de 

um accusadõ, . segundo as, imprr,;sões (jue elle 
visivelmonte pos•a receber mediante o curso dos 
debates póde influir de i.lgnma maneira no ani-
1110 dos juizrs; 111as, semdhantes indícios '.não 
formiio a consciencia - da v..rdade moral de uma 
i111put11çiio qualquer ; se ella não resulta de uma 
confissão perfeitu da veracidad n rio testemunho 
de pessoas não snspeitas ; dos instrumentos, et.c. 
As feições e os g tJ stos, a timidez ou a raiva, 
partilhào ·o innocente e o culpado, conforme sna 
organisação pbysica, habito de concorrer nos tri
bunaes •3 nas reuniões publicas, ou avezamento 
á contr&facção e. ao crime. ·«E tal jurisconsulto ha 
que classifica de pedantesca a maxima vulgar 
e< se. elle se intimida, se se envergouha, se se 
perturba, é criminoso ; se se agasta, se se en
colerisa, P, criminoso, etc. » E tant'> as feições não 
d ecidem, que . homem conheço eu de presença 
muito bell'a e jovial, a quem muitos attribuem 
pretenções atrozes e sanguinarias. O que se não 
pod~rá conlro>erter é que qualquer se deve ter 
por b')m, emquunto não fõr leg11lmente verificado, 
que é máo; o que se deve ter por menos fallivel, 
do que o siio naturalmente qs gesto.se as fo1çõés, 
é a desconfiança que cumpre por indivíduos 
promptos a denunciar grntuitamente em segredo, 
mas que se . negão a depõr em juizo, por serviço 
á causa publica, e nada mais, nem menos, '<lo 
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que na verdade\ dizem saber.-E porque razão 
não emprega o ministro da justiça os me10s 
coercitivos, que as leis têm prescripto para se 
obrigar a· âepôr judicialmente quem quer que 
saiba, ou presumivelmente .não ignora, um facto 
cirmínoso ? Nada de gar11ntias e formulas, o re
quinte da arbitrariedade é o que mais import!t; 
basta que o ministrn da jnstlça conheça q uern é 
o culpado. As leis são inetficazes ; os denunciantes 
não querem apparecer em publico; ninguem quer 
depót' j udicialrrwnt8 !. .. 

Q11a11do, pela primeira_ vez, fallei sobre este 
30 período do voto de graças notei, que nós não 
podiamas dizer ao thronu, que á vista do re.la
torio rlo ministro· da justiç«, cooperaríamos com 
o governo, assim por se acharem totalmente fórá 
de nossas attribuições as medidas excepcionae~, 
exigidas no mesmn relatorio; cum'Ó porque (ainda 
na hypothese inadmissivel de que poder tivnsse
inos para tanto) fôra temeridade o exercitai-o a 
favor de quem tão máo uso ha feito e faz das 
attribuições legaes, que lhe são conferidas. E, 
Flntre out~os facto~, mencionei o golpe de. estado 
perpetrado pela cassação do jury existente, e 
creação de outro sómente nesta capital, talvez 
porque o jury de cada uma -dus outras capitaes 
do imperio não tivesse rlado causa para merecer 
tão particular consideração l Chamei a flttenção da 
camara sobre a ordenança feita para os guardas 
municipaes pagos, e que o seu mesmo autor 
infringio demitti11do o 1° cummandante de uma 
das respectivas companhias, não porque perdesse 
a confiança de quem o no.rneou, confurllle estava 
d'ecretado, mas (caso inaudito l), por uão gozar 
a confiança de seus collegas. , 

Mencionei uma ordem dirigida ao tribunal 
supremo de justiça, perguntando-lhe pelos motivos 
da julgaçfi.O de uma revista. 

Observei a absurda. exigencia de se julgarem 
policialmente certos abusos de liberdade de im· 
prensa. 

Finalmente fiz ver que o proprio ministro 
da justiça no seu J'elatorio affir1nava que nao 
era crime para o preso um al'romb,1mento de 
cadêa, contra u art. 123 do codigo penal, que a 
ninguem exceptua nem deveria exceptuar, sP.i;;u11do 
o principio geral da igualdade perante a lei, e 
melhormente cJmp&rauo áquelle com o art. 126, 
que, até fl simples tentativa ou fuga pune cor
reccionalmente, mandando recolher o preso á 
prisão sulitaria uu põl-o em ferros. 

Niio ouvi que se ruspondesse senão a algumas 
reflt-xões secuná11rias; e, ainda assim, fug1tiva
rnt!nte á qnflstão. Quando, por exemplo, eu fallei 
da immoralidade e do esca11dalo com que se 
publicárão pela imprensa cartas de communicação 
particular entre o ex-imperador, então principe 
regente e seu ministro de estado, notei que a 
immornlidade e escandalo se farião tanto mais 
aggravantes, verifica11do-se que taes cal'tas farão 
havidas de entre os papeis vindos do torreão de 
S. Christovão para esta casa. E na verdade 1 
Senhores, a que maior excesso p·.,deria chegar a 
relaxação 11 l Nunca pessoa algllma séria se atre
veu a viular o segredo das cartas, mesmo quando 
alguma relação iutima pudessem ter com a causa 
publica. 

A historia refere qui:i Pompeu recusou ler, 
fazendo immediatamenté queimar todos os papeis 
nos quaes Perpena lhe delatava existirem cartas 
de communicação particular entre Sertorio e alguns 
senadores romanos. O exemplo de Pompeu servio 
a Cesar e a Octavio; tanto este como aquelle, 
depois das celebres batalhas da Ph>usalia e de 
Filippes, e11tendêrão que, extinguindo todo e 
qual•iuer monumento dos segredos e commuoica
ções- escriptas de Brutus e Cassius com os caval-
1.,iros romaiios, se acabarião de uma vez os receios 
da parte dos cornpromettidos, para qu.e se lhes 
não tornassem formidaveis. · · 

19 
Em Julho de 1789 (dou toda a preferencia a 

este exemplo por ser .maximamente - devido ao 
celAbre MirabAau, cujas opiniões, pelo lado da mornl 
e da inviolabilidade dos direítos individuaes devei áõ 
merecer, ao menos ta11ta contemplação, como pelo 
lado correccional e de policia parlamentar, já 
merecênio ao honrado relator do voto de graças 

.. em discussão). 
Na 'P.ssão de 25 de Julho de 1789 prnpondo 

M. de Chastenay que todas as cartas, interceptadas 
depois das pertul'baçõe;; em Paris e nas provin
cias fossem postas em um d•'posito para serem 
apresentadas á a>sembl<ia nacional quando ella o 
julgasse conveniente; MirabtJau se lhe oppnz, e 
mediante as mais sábias e elegantes reflexões 
di,;se. que :-Um procedimento tã11 criminoso so,ria 
inexcusavel; que se diria na Europa.: Em Frunç,1, 
a pretexttJ de segurança publica privã•i-se os 
cidadãos de todo o direito de pr.)priedade sobre 
as cartas, que sãfJ product•>S do coração e o 
thesouro da confiança. Este asylo da liberdade 
tem sido viol>1du por aquelles mesmos que a 
nação havia delegado para segurar todos os seus 
direitos. A asRembléa constituinte, ouvindo Mira
beau, niio admittio a moção de Chastenay. 

Entre nó:;, 11este paiz, cuja lei fundamental 
consagra a propriedade do direito inevelavel 
das cartas, neste paiz onde a violacão deste 
Jireito é um crime; ha de uma gazeta minis
tei·iat ser a primeira a publicar, e de facto, cartas 
particulares de um. minhtro ao seu príncipe? 
E ha de pnblical-as em 1832 porque compraz a 
alguem o malquistar mais um ancião venerando, 
e expondo-o uo odio de differentes individuos, 
mencionados nes~as mesmas cartas?, .. Que dirá 
de nós o mutldo? l ! 

Tenho até por certo que algumas actas do 
conselho de estado têm sido prestadas e expostas 
á curiosidade de quem quer que seja, e forão vistas 
e lidas em uma certa botica 111 

Os costumes se prostitnem por diversos modos ; 
as leis são postergadas; um ministro exige no 
seio da representação nacion~l a proscripção de 
alguns mais notaveis deputados, e esta atrocidade, 
no momento de ser perpotrnda por _um agente do 
poder responsavel e mero executor das leis, é 
apoiada com enthusiasmo por alguns depu· 
tados l 11 

O ter reputação por virtudes, saber e patriotismo 
vale tanto como ser malvado, pt!rVHrso, infa111e. 
Os parentes soflrem pelos seus consanguíneos, 
os amigos pelos amigos .... E como já seja um 
crime de imperdoavel cumplicidade o defender a 
innocenc.ia e virtude contra 11 calumnia e a perver
sidade, não será muito de admirar que se tornem 
suspeitos o rico e o pobre, o prodigu e o economo, 
o alegre e o triste, o talentoso e o estupido, o 
sobrio e o debochado, e que (dados simpL;smente 
os descontos da época. e da indole brazi\eira), nos 
possamos rever nos espelhos de Cornelio Tacito 
ou Gamillo Desmoulins, sobre n tyrannia dos 
Tiba1··ios, Caligulas, Claudios e · Neros, ou dos 
Saint Just, Henriot, Robespieri·es, etc. Tud.) 
quanto não doira as inepcias e arbitrariedades 
do ministro da justiça é suspeito - rusguento ou 
cara!Jlurú. E se tem talentos ou conhecimentos, 
quer derribar os que governão para occupar-lhes-

0 ~~~e1, porém, se não póde concil;ar é essa imi
tada tactica do crime e da tyrannia com o que mais 
de uma vez tenho ouvido asseverar nesta casa 
alguns dos nobres orgãos da maioria ministerial; 
dizem elles que a opposição recusará os lugares 
do ministerio se lhe forem offerecidos, para que a 
regencía se veja reduzida á extrema necessidade 
de demittir-se. E, pois, meus caros senhores, não 
achará a administração· no seu partido, nesta 
e fóra desta casa, quem .:omoo11h11 um .outro ,rni
nisterio? Acaso não querendo a opposição occupar 
o ministerio, será bastante para que a regencia se 
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demitta? Seµhores, a opposição ailbéla a p~z 
publica ; ma·s ella está convencida de que nao 
póde haver páz duravel, não sendo fundada sobre 
a inabalavel base da justiça, a qual não pôde 
repousar fóra dos principios. Conforme a estes, 
a opposição esta. muito 101ige de querer que .ª 
regencia se dem1tta, porque sua permanenc1a 
indúz a paz publica, é uma garantia sochl; e, 
ainda mais, porque a opposição acredita que o 
partido, actualmente em nida ao poder, é incapaz 
de sacrificar cousa alguma dus seus caprichos nas 
aras da patria; em pról do bem nacional. 

O ministerio, a meu ver, na parte rflspectiva á 
administração e segurança interna do paiz, tem 
procedido mal e muito mal. Que, ou proceda 
Iegalm!lnte corrigindo-se, ou franquêe o posto a 
quem inelhor o occupe. · 

Mas, replicando a um dos meus collegas da 
opposiçãó, disse um ·orador da maioria que o 
exemp\o·da Inglaterra não devêra servir para nós, 
pois que temos umfl constituição que consagra a 
divisão dos puderas; que é offensivo do poder 
executivo o facto de se dirigirem l'.!lensage11s ao 
throno para que se demittão ministros, etc. Que o 
que nos cumpre é accusar os actuaes ministros, se 
alies são delinquentes, conforme a respectiva lei 
de responsabilidade, etc. Do discurso do illustre 
orador da maioria infiro que elle não admitte meio 
~ermo, é sua maxima - calar ou punir, obedecer ou 
ferir. Eu, porém, penso difierentemente, não só 
-per theuria, como por experiencia ; aquella me 
·persuade que as accusaçõe::i de ministros se devem 
encarar tambem pelo lado político, e que nem 
sempre se éíeveráõ intentar de rigorosa justiç•1; a 
~experiencia me tem convencido que accusações de 
·ministros no poder servem para enfraquecer ou 
perd!,lr 11 força moral do corpo que as intenta, em 
detrimento· de ,.suas funcções ordinarfas, em mal 
da causa publica, e com escandaloso sacrificio dos 
principias. 

Senhores. ':Ka Inglaterra tambem os poderes 
políticos se achão divididos; tambem os ministros 
são responsaveis, e mais de um tem sido capital
mente condemnaào. Na França encetou-se o 
estylo pa Inglaterra desde que ahi existio governo 
monarchico-constitucinnal-representativo. Então 
(em 16 de Jnlho de 1789) Mr. Maunier se oppôz á 
moção de Mirabeau (torno com o exemplar, cuja 
doutrina o illustre orador da maioria ministerial 
nos quiz "disciplinarmente ministrar peli> sua 
Aui•ora) Mr. Maunier, dizia eu, oppôz-se e pro
duzia a respeito da Inglaterra idéas semelhantes 
ás que tenho ouvido ne,;ta casa; mas o immorttll 
autor da moção do adresse a J.uíz XVI, para 
demissão dos ministros impO'pulal'es, combateu 
victoriosamente o seu antagnuista. Mesmo depois 
da restauração dos Bourbons quem não sabe que 
a opposição, por seus discursos na ,~amara dos 
deputados da França, compellio o throno a demittir 
ministros desacreditados?. Nem estes exemplos 
nos são estranhos, quanta vez o primeiro iIJ1pe
rador do Brazil não mudou os ministros accP.denclo 
á ?PPOSiçào _da camara dos deputados? Ultima
mente uma representação de 24 membros desta 
casa, inclusive um senador (se bem me recordo) o 
resolveu a cornpôr um novo ministerio. ... Será, 
pois, justo e honesto que, nós os deputados da 
!lação nos portemos surdos, cégos, e totalmente 
m,;ensiveis a tantos e tão salientes exemplos? 

Lembrou um outro· membro da maioria minis
terial que. tambem na Inglaterra o rei dissolve a 
camara dos communs; e então, por meio da 
eleição, consuV,a a opinião nacional para se con
ve~cer se a representação do povo, ou se o minis
teno tem marchado com os i11teresses do paiz. 
B~·stava que se explicasse menotl o honrado orador 
para que conhecessemos, que estava deplorando 
a falta dessa a.ttribuição que, eu estou persuadido 
de qu~, se ex1st1sse, desde o anno passado, ter·se-hia 
experimentado (a favor de guapos constilheiros) 

não para ouvir a opinião nacional, mais para 
suffocal-a, não para bem, mais para maior des
graça do BrazU. Além disso, e:;tou éerto de que 
na confecção do projecto de lei (que aliás, con • 
stitucionalmente se devêra circumscrever á missão 
de limitar attribuições á regencia) não era limitada 
a formidavel attribuiçã•J de dissolver a carnara dos 
deputado:;, apezar da sua anomalia e do perigo da 
sua ad111is<ão nas circumstancias do nosso paiz ; 
bem como se não limitou a attribuição d13 sus
pender garantias; propondo-se ao mesrno tempo, 
os presidentes das camaras legislativas. para sup
plentes dos membros da regencia, talvez por ser 
obvio que, quanto ao da camara dos deputados á 
nobre m•1ioria coubera elegêl-o, _ a seu sabor, 
todos os mezes. Hnuve, porém, cuidado em en
godar uma populaddade vã supprimindo a attri
buição de conferir títulos e conJecorações por 
serviços feitos ao estido, e a de agraciar os 
ministros de estado pBrdoan do-lhes as penas, 
em que fossem ~ondemnados ; excepção esta, que 
na realidade privando· os de gozar o que é com
mum aos dP.mais cidadão;;, só póde servir de apoio 
á impuni_cj.ade . pondo os ju1zes na mais afilictiva 
collisão. FelizmentP. não passou a attribuição de 
dissolver a camara .dos deputados, nem as de fazer 
regentes mensaes, e levantar garantias 111 Le
vante-as de facto o mitti~tro __ da justiça, pois que 
tem brevet de irnpuniáílde. 

Passarei agora a manifestar ·mais alg. ·'s actos 
ministeriaes de facto para satisfazer áquelles dos 
illustres Srs. deputados da maioria que exigem. a 
exposição dos ·factos positivamente, rejeitando 
sirnplei rese11has. 

Antes, porém, de passar ã rnateria, prevenirei, 
a q ueín ainda se não dê por satisfeito, que faça 
conta do que já manifestárão alguns dos meus -
collegas da opposição ; e que a maior parte dos 
excessos que indiquei na antecendente sessão, 
como os que tenho a indicar, agora, chegárão 
recentemente ao meu conhecimento, porquanto 
mnis me tenho occupado de apasiguar os animos 
do que de esmerilhar delictos e inepcias minis· 
teriaes. 

Tornando ao objecto, começarei pela repartição 
do imperio, cuja precedencia me convém para 
desvanecer qualquer imprP.ssão desagradavel, que 
pudesse ter causado o haver eu aqui follado em 
gazetas ministeriaes, pois que gazetas ministe
riaes ha, e que fazem parte da communicação 
official do presente ministerio. 

Oflicio circular de ~ de-Abril a todas as presi
dencias das provincias : « Em consequencit.t do 
que ( referindo· se á exposiçãu anterior) ordena 
que V. Ex., fazendo publica esta noticia e as 
que mais cii·cumstunciadamente se relatão nas 
folhas ministei-iaes, que le1lüo comsigo o cunho 
da verdade e exactidllo, empi•egue toda a acti-vi
dade para que a historia daquelles successos se 
não altere 11 desfigure nessa província. ». 

Observa-se : 1°, que ha folhas ministeriaes, e 
que, naturalmente os presidentes das provincias 
devíão, com anti~ipação, conhecer qu~es ellas erão, 
visto que o offic10, tJresuppondo-as Já conhecidas 
SE: não deu ao trabalho de as indicar ; 2•, que as 
taes folhas mimsteriaes devem tf1r sido min1ste
rialmente escriptas e conferidas, pois que sem 
esse precedente não poderião, provavelmente 
levar comsigo o cunho da verdade e da exaéti~ 
dão!. ... 

Já se vio o Brazil cousa semelhante 'l Dar-sa
bia peça mais indigna de um governo sério 'l 

- Justiça. seja dada a quem a merece; o Ex.m. 
ministro, talvez, confiou demasiadamente em seu 
escrevente qu<\ndo assignou o bom du officio 
circular 1 1 1 Mas, não é sóme11te a_ssim, na cum
municação official ; decreto ha de igual estréa e 
eil-o aqui, o de 25 de Outubro, cujo art. lo p;sso 
a lêr ; e não ha jâ riso. 
. "' O tope nacional serd de orá em diante com-
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posto de uma superficie (superficie é a mataria de 
que seria composto o tope) cii·culai· verde com 
uma estrella de cinco pontas amm·ellas no centi·o, 
e rollocado do meio da c6pa do' chqpéo pai•a cima 
do meio da cópa para cirri.i ningue111 o verá dos 
(ficando lados exteriores) sendo redondo e nos 
outros no lugai· do costume. » 
· Lr•uv~do seja Deus l Se 11ão estivesse conven
cido de que este decreto é nullo, e o corpo de 
delicto de uma u;;urpaçfio de puder. pois que um 
ministro não póde legislar, ver.-me-hia embara
çado na sua ex1~cuçã,., por me não ser possivAl 
achar a mataria superficie, de que se componhão 
topes, nem descubrir a maneira de os c11ll.icar no 
no meio do chapéo redondo, para ser externa
mente visto e servir de distinctivo nacional. 

Sem a menor offensa da sabednria - do Exm. 
ministro, vio-se alguma •:ousa mais irrisoria do 
que o tal decreto dos topés, compostos de uma 
superficie collocados no meio do clrnpéo redondo? 

O 2o artigo importa um;i comminação penal 
com referencia a certo artigo do codigo (o que 
não é de estranhar, porque ministro temos 
uós que exHrce funcções de todos os cargos e 
officios militares e judiciaes), .ou especie de ac
crescimo ao mesmo codigo penal, de um crime, 
de não trnzer-tope composto de uma superficie, 
co!locado uo mAio da cópa-do chi.péo para 
cima, sendo redondo, etc. 

Continuou, e com o ministro da. justiça. 
Circular aos presidentes das provincias em 19 

de Abril. 
Depois de haver o minist1·0 exposto a de::;or

dem de 17 de Abril (em phrase mui p1rnco of
ficial) e de indiciu sem algum escrupuln, quaes 
fo;sem os seus áutores, c"nclue nos termos que 
passo a ler :-Manda, p<1rtanto, a regencia, em 
nome do imperador, que V. Ex. desconfiando 
inteiramenle desses hypocritas politicos, bem 
conhecidos por haverem em outro tempo sacri· 
ficado a prosperidade do Bra:.:il aos ;;eus capri
chos e inter~sses-, que hoje eslarão sem rluvidt1 
ligados co111 esses ingratos, redobrn de vigilan
cia, qne tanto maior deve ser, quant.J são elles 
os mais 1mcarniçntlos inimigos das liberdades 
publicas. E quundo não pnssáo ser processados, 
mas hajfio RÓ111ente suspeitas de sua conducta, 
contraria aos interesses n'tcionaes, dê parte cir
curnstunciadn para tomnrem ·Se sobre elles as me
djdas que a salvnçilu publica exigir. » 

Eis·nhi uma prn1lucçlio genuina de um governo 
constilttcional, como tlev1i ser o 11osso; de nm 
11ii11istro que nilo <leve impunemente sahir da 
1,r!J1t11 Ioga! ; quti deve S•lr o mais circumspncto 
p11ssivd !lll ac~uul cunju11clt1ra; que deve dar o 
exeniplo da maior consideração passivei pelos 
deveres e direitos Jo ciuadrlu l 

Quando-não p:1ss1lo ser processados, dê parte 
circumstanciada para . tomarern·se st1bre ellPs as 
medidas-4ue a salvaçáo publica exigir. Quaes 
essas medidas, íllélll de não poderem ser pr<1ces
sados, e que, estando fóra das attribuiçõ.,e das 
autorid1ides policiaes, pro1,U.,ette o ministro da 
justiça que se tomaráõ contra os seuR anathe· 
matisados? 

Além da devassa gernl e de perseguição, es
pionag~m, extermin~o... Nem podia, ~enhores, 
não, nao podia deixar de haver _consc1Hncia do 
conteúdo em semelhante det~rminação ( cabia lhe 
melhor um outro nome), pois que d'' mesma 
fonte, donde ella emanou, rece11temente viéra 
á luz a mais ·acre censura contra uma ordem 
circular, dirigida aliás pelo ministro do imperio 
em 1822 ou cocMÇO de 1823, para que us cama
ras municipaP.s indagassem o estado político do 
interior, e dêssem parte ao governo. Compa
rarem-se as duas circulal'es, e mais uma prova 
se terá de que· não são os principias que de
rigem .os nossos mandões, mas sim os homens; 

não os direitos e garantias, mas sim as affei-
çoes e os odios. . 

Tenho mais um<l outra pPça. notav&l, e é uma 
prnclamaçã.1 1 que parece conferir podMes dicta
torios á força militar ;-a patria está em perigo, 
salvai-a; eis-ahi o que irnport1 a proclamação, 
cujas teiminantes palavras aqui leio : " Meditai 
e fazei dellas '.das arma,;) o uso (jUe vos pre
screvem a honra, o dever e os i11teresses da 
patri.1·. » Com•> se, entre nó,;, a força militar 
não fo,;se ess..incialmr,nte pas,;iva, e RÓ prestavel 
á requisição da,; autoridades civis. E diga, mui 
redondamente, um illustn· orador da rnaiorja, 
que o poder ..:iv1l tem conquistado o poder mi
litar, etc., etc. As so11oras palavras « honra, 
dever, patria » são commuus aos verdadeiros e 
leaes patriotas, expondo-se pHla liberd,1de legal, 
comG ao rwindomis100 tyrannico pugnando por 
segurar-se. As acções efio que o distinguem. 

Resta rnostrar que, pelo rel&torio do ministro 
da justiça, se podem qualificar bem os dos ca
racteres do ?"usguento e do cai·amurú. D<> i·us
guento nas pal .. vrns-Se a voz publica designa 
seus principaes auto1es; se o governo bem os 
conh6ce, os meios que as leis r,fferecem para os 
appr,,hender e punir são in<'fficazes .•. E' in
compativel a paz e se~urirnça interna com a 
presença de semelhantes homens-. Os rus· 
guent s (sirvo·mH do epith.,to commummente 
usado pelas f,,/has ministeriaes), em Julho, que
rião deportllção por meio de uma petiç:i.o que 
o pre~ente ministro da justica remetteu a esta 
augusta cam»ra; o miniRtro da justiça, no seu 
relatori11, exige deportações, se mais alguma 
cousa. não é. Os rusguentos não quP.rião estar 
pelas leis : o mi11istro as julga inetficazes, etc. 

Do Garamurú nestas outras palavras:-« O h.a· 
bito de obedecer, o temor do ret •mo do abw
luti,;mo, o prestigio de um monarcha rodeado de 
attrib uições e de poder, e que parecia escorado 
p"r potencias fortes, forão, no meu pensar, a 
rnóh quP. su:,tentava ainda a ordem social no 
Brazil. Tudo isto, porém, desappareceu e teve 
de succedet· na regencia a uni principe cidadãos 
tirados do meio da s11cied,1de, sem outro presti· 
gin mais do que a prubidade e o pa.triotismo. » 

E' desta maneirn que falia á camara dos de
putados um orgào da regencia a respeito d~ 
mesma rege .. cia, ou dos membros que ella e 
composta. Terá algum caramurú feito mais 
salieute e intuitiva co111paração do governo do 
ex-imperador Pedro I '' respeito do governo da 
regeu eia permanente ? 1 ••• 

Mas, senhores, os rusguentos estfio-se a des
en«,1nar de todo e desappar.~cBráõ decidida
m~1te, se a ordem public>t succeder á anarchia 
mirii><tel'i11I que, a nos.;o pesar, temos observado. 
Cnramurús ou re,t•luradores se alentaráõ de es
peranças, se os homens que ace1:ri.mame_nte cen
surarão os actos da passada adnnntstraçao con· 
tinuào a canonisar o·s da administração presente. 
Urna restauração está longe de convir aos cor
tezãos de D. Pedro de Bragança e Bourbon, por 
deverem estar pernuadidos de que elle já os 
reconheceu em falta na occasião em que mais 
carecia dns seu~ prestimos e serviços. 

Os cidadãos paciticos, ct1mo filhos da paz, só 
porque a desPjàu e delta vivem, não podem que
rer uma restauração, que é a peior das cala
midades que podem sobrevir a um povo li~re ; 
e no Brazil seria horrororis~ima e intermi11avel 
n«s seus funestos e execrandos resultados. 
o~ patriutas, quér dns principias, quér dos 

extremos, reconhece-se muit•> bem que antes 
morreráõ sobre as ruinas da patria ,do que .•. 

Senhores, nenhum deputado da opposição as
pira e quér outra ·cousa senão que a constituição 
e as leis sejão guardadas e inviolavelmente ob
servadas : este o meu voto ; e, por conseguinte, 
todos queremos e devemos querer (ainda o re-
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2! 
· pito) que a regencin, inviolavel e permanente, 

inviolavel e permanente se <:onserve. M'.ls1 pe~a. 
mesrnP .razão, é indispensavel que o m101steri.o 
~eja · dA paz e não viuleuto, excepcional, arb1-
trario e tyra11nico 1 

(( Niio ha liber1lRrle r l.iz o nublicista patriarcha 
constitucional B,,njamim O 1n ,; tant) ond e não 
exist.:. outr>l r;,gra au~ nli.o seja a vontade do 
niinisterio publico e d-os lnbnnaes. Todo o .. xilio 
pron1inciad11 por u_rna ass e ~1bléV:, s"h pretendid11s 
motivos de salvaçao publica, e um cr11ne desta 
ass•'mbléa contra a mesma- SRlvação publica, a 
qual só repousa no re~peito à& leis, !!ª obeer
vancia das fórmulas e na manuntençao das ga
rsnti1H. " 

" Os meios nrbitrarios falbão sempre no seu 
fim ; conduzem, cedo ou tar-le, á perdição. dos 
governos que delles fazem uso. A aut0r1d;1de 
soberana não é jamais abahda senão pelos 1ns· 
trumentos violen_tos, que e\la crê destinados a 
assegurai-a. . 

A emenda, que está sobre a mesa, conforma-se 
com a verdade e com os princípios. Como . não 
votaria eu por ella ? 

Na sessão de 19 de Maio. 
o Eh·. Ca.l:'nei-c-o Leão! - Sr. preRident.e, 

membro da corrimissão que redig1ú a re~posta, 
que se acha em discussão, eu me tenho es
cusado de falhr até agora, porque nã o sa
bendo dizer senão a verdade nua e . crúa, e 
despida de atavios oratori11a, eu recaiava irritar 
as paixões já niio pouco subleva-:!a:> ; mas dep.,is 
que a honrnda opposição desprezando todas as 
attenções que devia ter para con1 os seus~ co1l!egas, 
que formãtt par.te._ da. maioria, passou_,_ não já 11 
atacar suas op101oes, mas a recriminar su11s 
intenções, julgnei niio dever ficar silP.ncioso e 
indetP.so, e por isso pedi hontem a palavra, e Ji .. je 
applaudindo me de não me ter hontem toca.to 
mi11h11o vez de fallar, procurarlli, com a razã11 mais 
fria e o coração mais des .. ssombrado das dolornsas 
impressões que me cflusarà:o os discursos da 
opposiçàn, emittir ns · razões porque hP.i de ootar 
cont1·a as emP.nd<lS off'lrecirla~, e prometto ser 
comedido quanto em mim estiver. 

Pri11cipbrei, Sr. prasidente, concordando iutei· 
ramP.nte com os Srs. deputados da npposiçifo que 
sustAnj;i\ 11 s~r a falla do thronn pPça ministerial; 
ad11 oíttiroi tambem a j,léa de que é licito "ºs rfpre
s1,nt1rntes da nação, em qualquer g11vArno repre· 
sentativo, quando r espnnilem á falla do throno, e 
dirigem o voto de graça~. PXprimir nelle seus 
sentimentos raspei to á admi 111straçiio, rilprovar 
'sua marchn perversa ou hostil á liberdade, e 
declarar mesmo se assim é, qUH essa administr>ição 
tem perdido a confiança da naçiio . Mas quA se 
segua dani? Por ventura que esta camara tenha 
esse direito ou estPja no <'nso de usar L\e\IP. respeito 
aactual aiministiação?N•io,e p•irqut? Porq11ea 
actual administr~açào tem sido boa, ou ao meno:i 
o melhor qde era possivt->l nas conjuncturas e 
arrisc.1adas crises em que ellá se achou colloc.ida, 
porque a actual administração, l .. ng~ de ter per 
dido a confi<&11ça da nação, tem cada VPZ mais 
merecido pelos generusos esforços e constante 
firmeza com qud tem sabiJ ,1 . bater as dif
ferentes facções _que têm ousa lo alçar .. a cabeça 
para . perturbar a paz do estado e prumnver a SU>l 
ruina. lApoiados.) EiH porque não po•so admittir 
a emcn•fo que se acha na mesa, ne1n creio que 
a maioria a approve. Debalde pretendem os se
nhor.es d!\ opp11sição argumentar com o exemplo 
da scssiio de 1830. Aqui cumpre-ma notllr que 
eotes senhores commettem um verdadeiro ana
c4r?nismo qi.ian1io asseverão que o ministerio fóra 

demtttido em consequencia da resposta à falla do 
throno. 

O ministerio tinha sido · demittido em 1829, e o 
vnt" de graças em 1830 não fe.z mais -do que 
agrad.ecer a ,1 throJlo por ter dAmiLtido um mi11is
b;ri.1, que suppunha hostil á liberdade. Um terror 
s e tinha esp,llhado da volta <lo absolutismo, e a 
le mbrança dest•l terrc> r nindn estaVd gravada em 
to tlos os corações (apoiados), e foi ella quem 
m1 1veu ~1 maioria da can.ara a exprimir · s~ assim, 
.. g ract .. éendo uo throno o t er livrado a naçfio, com 
a de1rnss;io do llli111sterio, des~es t_errores da volta 
do absolutismo, tem1res que tinhão existido, e qus 

. be-n ou mal fundados todos nós os tinh:1mos sen
tid ,1 mais ou menos, e portalltu a maiona exprimia· 
então o que tltitliva no coração de todos. Mas 
estará a emenda que s e nos off1:1rece -nessas cir
cumstancias? Não, torno a dizer : a em enda offe
recida não exprime os votos da nação, não exprime 
os votos da maioria da camara, exprime sim os 
votos de uma farçiio e os seus clauiores (apoiados), 
ao menos eu n>'io vejo nella senão os vut•>S e os 
clamores das facçõ es que, lá fór a, têm procurado 
já derribar do s eu lhrono ao nosso augu~to e 
juven mnnarcha, para chamar a seu p ai, já mudar 
a fórma de governo, e por consequenc1a derribar 
tambem o mesmo joven m unarcha; ora, essas 
facções não sendo sem duvida promovidas por 
membros da casa, têm todavia achado nelh apo· 
logistas, não só de seus foitos, como de t odos os 
individuas que têm sido s eus chefes apparentCjS. 

Eis pois, :::ir. presirlente, porqu11 a maioria que .. 
approvou o voto de graças de 1830, não quer hoje 
appr<Jvar a emenria quf\ julga emittir, .não o voto da 
mai•1r1a de seus concidadãos, mas sim o das 
fac ções. 

D iz a emenda que ss acha na mesa, que a nação 
quer urna ad1ninisLração dti paz. _ 

Sr. presidentii, a impudencia das facções não 
pód e chegar a tanto que peça uma administração 
froux ,, propria aos SP.Us detiignios; necessaria
mente suas f11tençõ es devem·se acobertar debaixo •• 
de palavms symp11thicas que occultem esses de si
gnios, e não choquem a maioria de nossos con· 
ci •ladãos. 

Eis porque se pede uma administração de paz, o 
que traduzido quer dizer unia administração 
frouxa propria aos desígnios dos facclosos. E quaes 
serão as vistas dos que querem a demissão da 
administração? Pretendem elles que os membros 
da minoridade entrem para o ministerio? Não, 
senhores; a\g11ns membros da minol'idade já. tem 
declarado na casa qu e elles não querem !!_er minis
tros, que já r .;cu:;arão, e que ainda recutiaráõ taes 
cargos se lhe forem olfHrecíJos. E porque, S1·. pre
si ,J.mte? (Se é licito aos Srs.deputados da opposição 
supporn111, ClllllO o têm feito, intenções sinistras 
nos v .. tos da maioria, ser me·lla tambem ·licito 
dedarar um rumor publico e aventurar algumas 
conjecturas.) 

Porque não querem os membros da opposição 
entrar para a administração? Porque 'l Porque 
eleviio suas vist11s 111>1is longe, por,iue querem 
d><rribar a regencia.''(Apoiados.) Julgào que com
pelli11do a administração actuttl a dar sua de· 
missão, e se ndo <os lugares offere<:idos aos se· 
nhnre;; da minor1dade, não os aceitando elleo, que 
a regencia se verá obrigada a abdicar, ou antes 
a dem ittir ·se tambem ; e recorrerem a este meio 
que parece legal para se collocarem a si ou aos 
seus na regencia, porque falharão os de vio
lencia · e guerra aberta ás nossas instituições, 
que lá fóra farão inti;ntados. 

A esta idéa que 11al)lralmente devia occorrer, 
pa i'ecau q11 ... rtlr prevenir um senhor da minoridade, 
quando disse que se formasse um novo minis· 
terio composto de füclividuos tirados da maioria 
.ia casa, · e de outros ciJadãos de fóra. Sim, Sr. 
presidente, na casa ~ fóra Jella, existem cidadãos 
com bastante coragem e bastaute patriotismo, 
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que não duvidarião aceitar · o ministerio, no caso 
de que a actual arlmi11istração dP.sacoroç119'1a e 
cançada de tantus soffr1 mentos, se quiz,.sse r .. tirar; 
elles salvariào a r~gencia d~s"a con~ingeucia a 
que a querem ·sugPit11r ; enganã1i-se portanto r.s 
que fundãt• seus phln"s nessa falta de ci ta.Jà11s. 

Mas porque ex1,tem cidadãos curajosos quA 
occupem o ministerio, c11nvira que a carnara faç•1 
cahir··a nctu·a1 administração d1d~inrlo votos ao 
throno, que r.,provào sna c11nducta? Não, senh•1r, 
se a camara pedisse uma administração de paz, 
claramente diria que ella reprovava a conducLa 
dA actual administração, que tem soffocado ns 
difforentes facções que armadas têm ousado per
turbar o est:1do ; e então uma nova adminis· 
tra;;ão, qualquer que fosse o lado de que fosse 
composta, havia necessariamente encetar uma 
marcha diversa, uma marcha frouxa e de capi· 
tulação que nsseguraria o triumpho sucessivo 
das dilforentes facções qua têm apparecido, e que 
obtêl -o empreg•'io lodos o:> mP.ius, porque todo.; 
julgào licitas. Mas é isto o que quer a cam:na 
dos deputados? E' isto o que quer a nação? 

Senhores, o mi 11isterio actual póde ter corn
mettid·.1 erro~, porque não ha uenhum home1n 
que seja perfeito (apoiados); mas se elle tem 
errado, as .c1rcumstanciao de terriv•-1 conj1inctur>l 
em que se achou cullocado lhe servem de •les· 
culpa aus olhos da · razão e da imparcialidad·e, 
se não servem aos do odio e rancor dos fac· 
ciosos. 

Mas, senhores, não foi depois que o ministerio 
commetteu erros que apparecP.u oppnsição : nãn, 
senh11res, a opposiçào data ciesde que a regencia 
foi bleita, desde que os actuaes rnemh1-. .s da 
.administração entrdrão para ella. (Apoiados . ) 
De><de então clubs "'ª reunirão, nelles con1pare
cerão pe,soas de fóra da casa que pretendiiio 
ser regente:; : e unia opposiçàn vfolenta foi con· 
certada : e por que meios ? Por todos os de que 
pudessem !aiçar mão (se é licito, tnrno a diz~r, 
aos Srs. deputados da minoria, indagar a con
sciencia de cada um, attribuind0 a fins sinistro3 
os votos da maioria, sn-me-ha licito ta111bem, e 
com mais razão, declarar o qufl todos têm vi;to 
desde a ses~iio pussada, o que todos sabem), 
repito pois que a oppüsição á actual adm111is 
tração não appareceu depois de seus netos, niio 
é eff~ito delles, é ~ffriil.o de inti•nçfio µremedi · 
tada de uma co111binuçiio que se manifestou desde 
o primAiro dia, em quo o ministro dn justiça 
appareceu neRb casa ; desde entiio nppar"c"u o 

· odio (apoiados) e a vingauça; dosde ontno O!i 
paixõeH ruucorosns ns mai:i ignobeis se conspirurão 
contrn elle. (Apo i atlos . ) 

tlão 08lllH aH rnzõ11e, ::)r. presidente, porque ru 
digo i1 atlministrnçilo com a maiorin-ca!llinha e 
niio quero dizer 11 mínoridade-recúa ; pnrque se 
tal aconleces~e cnhirii1 nossa constituição, cahi· 
riâo nossas inslituiçõAs, e os diversos partidos 
dissidentes que retalhão o Brazil, tr1umpharião 
successivamente. Agora passarei a lemhrar alguns 
ditos e expressões dos membros da minoridade, 
que manifestão o rancor e odio que se tem ao 
ministerio actual, e em que tenho fallado. 

Um Sr. deputado analysando o relatorio do 
ministro da justiç9. disse que nelle existia 11 hy· 
[lOCrisia e ferocida'1e personalisadas. Sr. presidente, 
é o mnis que se pó1le dizer de um hümtm , e de um 
homem publico que tem as~ento nesta casa 1 
Ora, pois se é licito no Sr. deputado trat111· por . 
semelhante maneira a um seu cull~ga, ao ministro 
da jufitiça, lic'ito me sera tambem dizer, qu" o 
ministro da justiça distingue-se por um caracter 
frnnco e sincero : e que a hypocrisia esta antes 
naquelles que tendo uma extraordinaria ambição, 
e não poupando meios e · caballas, hsongeundo 
partidos oppostos para conseguirl'lm elevar ao 
poder a si, oti a membros de sua familia (apoia
dCJs), apparecem nesta casa blasonando patrio· 

23 
tismo, arrotanrlo desint'lrMse, e desaffeição aos 
altns e1npr~gos du estado. (Apofod?s.) ·Estes, 
SP.nhnras, sa·> <H ve1"i•1•t .., ir.1s hyp·•Critas políticos. 
(Apoiados.) 'fa nbflin sã.1 hyp11critas, e reunem á 
hypncrisia a foroci1ia...t 1 aqu~lles que animarão, 
pr .. t"g~m, e deF~nd ·<m aos clubs em que se de
cretarao os as~ass1n1os d.is m~mhros da adminis
tração e d·1 regencia. (Apoiados.) E notem se· 
nhnres, que- ASt••s clubs erão cnnhellid·)S' por 
alg11P.rn da minorida1le, o 1p1e c!aramentfl demonstra 
ª .. :onfissilo quA ttttl f<Jz nest~ reeint0 O.e que .havia 
ltvraclo a membro~_ <la &dmi1Ji>1tração e regencia 
de s1;rHm a~sass1nados. 

A exprns8ão-livrar-mostra que o honrado de
putado tinh·a inlluencia sobre esse partido, e que 
seud tramas lhe erão conhecidos; e foi sem duvida 
Sr. presidente, para destruir a impressão qn~ 
semelhante cnnfissão ingeriua fP.it~ no calor da 
ui~cussã.u d!:<via produi:.ír, que appareceu "inven
ç;'io hypocrita, pela q11al se n•lS figurou que dentro 
da ca"a haviâo punhaós levantados para a,sas
sinarem 12 membr•JS da m inoridaJe, um aposto
h•fo. ~ste projecto de pur•\ invenção é muito 
ridiculo para s~r acreditado, é indig11u da maioria 
da casa, e· indign•l de homens de honra, que de
te.;tào, e não se manchão com o borror,,so crime 
de assassinio, e q1ie pela puresa de suas intenções, 
e pelo seu odio aos meios violentos, são chamados 
m<1derado;;. SP.melhantfl i nv~nção é uma accu,;ação 
f·>ita de prevençiio para destruir a impressão e 
horror, qu>i aquella confi.;si'io ingenua devia causar. 
-Accusa, ante~ que te accusem-crimina, antes 
que te cri minem. -Eis cumo se prelende annullar 
a confissão ingenua com que se nos manifestou 
a connivench de certos homens com os tramas 
dn~ conspiradores. 

Mas, co11tinú>1 o mesmo inventor dizendo, que 
se pretende tirar ao nobre tutor o lugar por 
violencia; e diz que o que derramar o sangue, e 
usar de violencia, o seu sangu·• sera tambem 
derramadCl. Sim; nós tambom o dizemos, s accres
centarnos que os meios illegaes, in•Jign.is, atrozes 
e sirnguinarios, nó3 os denrnmus á e:1sas facções 
que tramào lá fóra, e 11ue aqui têm sido desi:ul
pa·las. 

Sr. presidente, se na casa existe uma maioria 
que tem os meios legaes ao seu alcance para o 
que, e com que fim · se havia de recurrer a vio
lencia para d~rnittir o tutor 'l A violencia fica 
para r. atroz hypocri<;ia. . 

Continuou o mesmo honrado inventor attribuindo 
ao g>1vernn a emigraçã" que t~rn havido. 

E' vttrd ide, senh.,res. que lem haviJo emigração, 
mio só daqui, mas da 111aior parte das provi11cias 
niariLimus. Ma,; a q11P.m se deçe essa emigração ? 
s .. rá ao governo ? Nã11, Senhores, deve-se ao 
t Rrrur que q existencia de facçÕfS disµaratadas 
té111 incutido no animo de tudos os cidadàus, 
que não sabendo quem governurá ama·nhã, vendo 
mesmo a violenciu e o rancor com que a mi
noridade ataca a administração, incertos dos fu
turos destinos da patria, porque não julgão a 
administração bastante furte para vencer tão 
gravea obstaculus, tantas caballas, tantas intri
p;íls, emigrão para se põrem ao abrigo dos males 
que receião sob a dominação d11s facções frene
ticas, que dispnt!io o mando, que a minoridade 
parece querer d11r-lhes. 

Agora passarei a examinar alguns errns, e 
prevaricações que se tê1n attribuido ao minis
terio, e procurnrei mostnir que os factos apre
SenLados, e àe que tomei lembrança, ou não 
~xisrnm, ou se existem são i11vertidos, ·commen
tados e t"rturadus. Principiarei pelo ministerio 
da justiça. 

Dis,;e um Sr. deputado, que o ministro da 
justiça , havia atacado, e insultado á assembléa 
geral em seu officio de 7 de Outubro. 

Eu, Sr. presidente, reli esse officio, e não posso 
ver nelle senão uma exposição franc~ () síucer!' 
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dos sentiménto~ do ' ministro; 'de 'uni .mMstro 
que não é lisónge.iro; e ,que. s.abe dizer a verd~de 
pura aos ·seus .concidadãos legisladores: torno .a 
dizer, eu ' ifes~e of&cio nãd . vejo ataques e. i i1· 
su\tos; atg.qÍJ.eii ou')psulfos só entendo que podein 
nelle ' V.er· 'ós ~':'cciósós~ ·que <lesejarião quP, . c~s•) 
ministro afrouxas~e~ e·· não · fallasse com verdac.le 
e enei'gfa : á asseo1bléa, par'a . que . 'ena . dorcii.is.s~ 
sotirn· ·o·,,- males da· patr'ia; e nau curasse de dàr
lhé 'o 're'liie'dfo ·p~Qmptu e otlkaz, ' . · ' · 
. iPr~:s'.en~~:se , 1.1.qi ' s,egundo. ponto ·de acc~saçiio 
ao mrn1stro da Justiça, .e e ter elle mandado 
-proceder.a .u!I)a "nov~ eleição d.o j11ry desta c(lrte, o 
Quê .se di!I tçr 13iqo . um grave crjme, e um ata'lua 
feito á liberqade . de Imprensa. , , · , 
· . Eu, se11ho,r9s,. uão vejo na noya eleiç'io .dO' 
jury., or!}enada .pelo, .mi111stro da justiça,. senii:o a 
fie! e:x;ecu,ção .da lei : , t'x~cnção que .muito.antes, 
no tempo. do ex-imperador . se. h :1via d •1do ia as 
provi.nc.ia~ de Minas· e S. J2aulo ; ahi se e11t~r1deu 
a lei d() mesmo !lJOdq, e . up1 a , ~6 .rcc:la~1l\çà o, e 
uma só cens'ura nilo foi feita: . entretanto que. h .. je 
se attribue es.ta iutelligencia, que , é obvia na 
lei, como .mostrarei em occasjão oppu1:tu11a, . á 

_intenções sinistra~ de pôr pê.as .á .liberda.de da· 
imprensa 1 . . 

Mas, diz um Sr. d eputado, o exemplo. dessas 
provincias não prova, pnrque ellas estão ligadas 
á actual admini"truçào 1 Eu niio conh~ço, Sr. pre· 
side11te, província alguma que apoie a minori· 
dade. (Muitos apoiado.~ . ) Qual é a 1~ue não está 
ligad_!l por obediencil\ á actual admini:<traçào ? .. 
,C:~da uma dellns poderá t~r em si partidos , mas 
.a maioria de todas presta obediencia legal á 
administração. · 

Porém , senhores; querem ver a prova que este 
Sr. deputado. nos deu de que as províncias de 
S. ~ãulo e Miilas estuvào ligadas á aclU1d admi· 
nistrnção ? !).. µrova dessa ligação, diz elle , é 
que ba ·poucos. dias. se leu .r11·s ta camara . uma 
,p1,tíçãq dos habitantes da villa da Parnahyba, 
pedin ,Jo a feder"ção., Esta prova parece indicar 
que a. ligação de que falloµ e• honrado. depu· 
tado era a concordia d:1 d11utrinns e principios 
professados pela administ.raç>io com os profos · 
sadc.s geralmenLe pelos habitantes de ::;. Paufo 
e Minas ; e por elln se vê que clle suppõe · a 
administração com principias ferleraes, e ditiSO 
lhe quer fazer um crime. 

Senhores, na minorinade existem aquelles, riue 
primeiro · aqui fall ár ii'o e111 federaçlio (11poiados; ; 
h oje esses depnt.;11l i> s e\:\li\.o cnla1!os, mns pr .. 111ptns 
a apoiar energicamente tndo quant.1 se diz em 
·favor dos principio~ do,; r"stuuradore,; ou dos 
homens culµu1los de,;se uttent:i uo 1 Sei q11unt'J 
os homens s rio muda veis, n1 as niio sei que phe
nomeno produzi o es~a mudança 1 

A federação, ::;r . presidente, existe jâ em parte 
na nossa constituição , e Alie é necessoria. (Apoia· 
'dos.) Não . digo que seja elevada a par du do~ 
:E:;tados· U.nidos ; estou mesmo longe de approvur 
todas as reformas project:1das; entretanto estou 
persuadido que .. existe uma necessidade ·de se 
desenvolverem us princípios federaes da consti
tuição dn e5tad0, dand" ás províncias mais al gum•l 
indepeut!encia (apuiadosj; ii1depen denci u rela t ;va 
ã administraç~o da justiça, á fiscalisação e dis
tribuição das suas rendas e á sua administração 
·inferna. · 

quE) ninguem poderá .. suffocar" e · fazer . c·om que 
de ixe de apparecer . . _ . , 

Passo a ou.tr.is factos allegados contra o . mi~ 
ni::itro da justiça. Diz-se que elle suspendeu ·as 
garantias de. facto, Eu, senhores, não tenho co
úbeeimento Je ·acto des~e mínisterio, que sup
ponha rigorosa, e . impreterivelmente suspensão 
de garantias; todos O$ do riieu conhecimento estão 
dentro d:1s leis . existentes. Diz-se que mandou 
pren •ler ·sem . culpa formada. As nossas leis per
miüem _que se prenda · sem .culpa form•1da 
áo .indici.ado ·de crimes, a que estão impos
t~s . c~rtaf\ pen.as : se pois as . autoridades ju· 
diciarias prenderão a esses indiciados, niio vejo 
suspensão. de garantias de facto, . vejo execução 
de )ei. · Mas diz·se que os presos .têm ·estado 
íucommunictiveis. Ao contra rio eu tenho visto 
no Diario port::iriàs ter~i.nantes providenciando 
sobre queixas· de alguns· presos a est!'l respeito ; 
deduzi1ido-se dellas nãó haver o governo (lado 
ordem para tal incomniunicabilidade; entretanto· 
qne" ci 'n'osso ' direito a p érmitte por 5 díàs, e por 
isso bem" poderá ter sido ordirnada sem violação 
tl e l ei. ·. · · · · . · 
, Di'z:se. qge se tém tiudq papeis particulares a 
alguns. pres•.is, e que se. tem dadu publicidade ás 
cartas · particulares achadus no gabinete do sx• 
imperador. . · 

Sr. presidente, eu não votei para que os papeis 
achados 110 gabinete do ex-imperador nos fossem . 
r emettidos, porque não tinha a curiosidade de 
entrar na fiscalis>:1çã ·1 desses papeis ; essa. curio
sit!1tde ti V'lrào muitos senhores .da minoridat!e 
que votarão pela sua remess!l, e que os exami
na,.ão : .eu nunca entr ei no seu ex•1nie, um unico 
mappa nelles ach •do vi d en tro daquella -sala 
em mão de outro Sr. deputado ; port mto car
reguem com a C•tlpa da publi cação ·esses senhores 
que Je certo não o,; mandarão para aqui vir para 
"starem em segrodo. 
.. Q~a11to : aos . p >L peis partiCt!lares que se dizem 
tirados aos prPsos, é uma imputação que não 
e·nvulva culpabiliç!ade. 

8e UII) ma>(ís~rado . receb e uma denuncia de 
que alguem trama uma conspiração, póde com 
as for,ual1Jade8 da lei' decretar busca na casa 
do de1rn11ciado, e ordenar a à pprehensão do todos 
os papeis que provem a existencia dessa cons
piraçlio. Eu não sei que haja legislação cri111i· 
na! qun mande deixar em poder 1dos criminosos 
os instrumentos do erime, e os documt>ntos que 
o provào; us senhor~s que sab~m -dessa l«gis· 
l nçã . .1 queirão apontul-n ; en e~tou CP.rtn que o 
nào fariio porqne ne nhuma exh;te; s1>i bem que 
a paixão e o interesso •1ue ua casa se tem tomado 
Pllr t t1d. is 11s conspiradores poderá fazer inventar 
essR legislaçfio ; pod ei·:'l faz er dizer quanto se 
q uizer ; poré111 de certo n.:i.o se me ha de apontar 
um exempl1J, porque o cnn trario se tem sempre 
praticado em todos os estados ainda os mais livres. 

Esta neces;;idade do pOV•" brazileiro, ·~ ue mais 
apparece nas prnvmcias collocaJas Pm grande dis· 
tanci!l da ca;iital, é talvez menos sentida em 
'Minas e · S. Paulo, que pela proximidade da 
côrte podem ma.is dispensar esse btneficio; entre· 
tanto se nessas mesmas ella apparece, é porque 
essa opinião, ·nãq . é facticia e ct'Pada pelos mem
bros da administração, que se dizem ligado;; çom 
essas provincias, antes . mostra ser o resultado 
de uma necessidade geral do povo brazileiro, · 

Diz se que se · tê'm dado "tiuacas em casas de 
senadores o deputados 1 N ilo sei ; o .que sei é, 
<JUe o senador e o deputado não têm privilegio 
para que a sua casa u-ào seja buscada ; a con· 
sLituiçáo dá aos senadorlls e deputados o privi
legio de não serem presos senão de ordem de sua 
carnara, salvo em fiagraute delicto de pena capital, 
mas não lhes dá o de não serem suas casas 
buscadas, e portanto pod'em s'et- como a de qual

. quer cidadão, uma vez que intervenhào as for
. malidad"s da lei, que ainda não creou seme-
lhante asylo e coito d e crimin1>sos, nem a segurança 
e b"rn d.; estado permiLte que crP,e, 

Diz se que se all1ciarào ~estemnnhas. Alguem 
o podàá ter feito ·pam saciar :vrnganças ; mas 
o caracter ·integro e ch~ io de brio, a reconhecida 
honradez do actual mi11istró da justiça, não 
pennitte que se julgue que elle jámais pudesse 
dar assenso a semelhante indignidade. ( Apoi!Z.-
dos ;) · · 
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U~ rumor popular tambem diz que um Sr. 
deputado da . m!noridade, que tão encarniçad" é 
co11tra o ministro da justiça, alliciou na Bahia 
testemunhas para criminar o cidadão Ban1ta; 
que lhe inventou crime:> -que não ' tinha, e que 
ensinou ao vice-presidente da Bahia o meio de 
prendel·o; podemo:> acreditar isto 'l Não ; por· 
que a probidade do Sr. deputado nos assegara 
o contrario, assim · como a probidade e brio dos 
membros da administração os lava de connivencia 
com tão indignos procedimentos, 

Nota se que este ministro damittio a um 
capitão da guarda municipal perm1.1ne11tt1 dando 
por motivo ter elle perdido a confiança de seus 
camararfas. As in,;trucções permittem a pemissão 
dos officiaes quando perdem a confürnça de quem 
os nomeou. Esse officia!, de quem se trat~, 
Jlerdeu a . conftaníia .do ministro per ter dado 
parte de doente quando devia marchar contra 
os . conspiradores, pelas suspeitas de que seduzia 
alguns soldados em seu favor. O simples acto 
de demi~são bastava para provar que esse official 
tinha perdido a confiança do ministro, e por 
isso quando elle declara que esse official havia 
perdido a confhnça de seus c,unarallas, "não faz 
mais: i que declarar o motivo porque perdeu a 
sua. 

'Passando agóra a fallar dos actos do ministerio 
do imperio que farão censurados, tocarei em 
primeiro lugar na accusação que se fez a este 
ministro de ter tri1tado por inimigo do imparia 
em uma portaria, a um cidadão brazileiro, parâ 
que o presidente o dPtnittisse do emprego que 
tinha no Maranhão. Esse cidadiio brazileiro creio 
que é David da Fonseca Pinto, redactor do 
Oaramurú. Eu duvido da sua qualidade de ci· 
dadào, porque o conheci em Coilnbra om Março 
de 1823, se bem me lembro, e não sei se voltou 
ao Brazil a temp9 de assistir á proclam,rção de 
sua iudependencia em alguma provincia; d«do 
porém que seja cidadão, que fez o ministro do 
imperio? Exprimia aquillo de que tqlvez tivesse 
co11hecime11to por actos judiciaes. Mas suppo-
11h,1mos que não; que grande attentado é este 
para se pedir ao throno a den1issão do minis
terio declarando-se que perdeu a confiança 
nacional 111 

Diz-se que doscreveu um padrão para o laço 
11acional, e disto tambem se lhe faz um crime l 
Ao governo pertence expedir decretos para a 
boa execução das leis; a lei dete1·minava as 
córes do laço, mas não a fórma ; o ministro 
fez bem em a dar, não delinquio nem creou 
penas, como aqui se disse. Era escus·1do fallar 
nas penas, porque ellas estavão no codigo, que 
pune aos que usão de distinctivo que lhe não 
compete; e taes serião os que usaosem do laço 
diverso da fórma marcada; portanto, a declaro.ção 
expressa do artigo do codigo em que occorrião, 
apP.nas se podia taxar de ociosa. 

Uma unica arguição appareceu aqui contra o 
ministro da marinha. Diz-se que este ministro 
reinttigrou no posto effectivo de capitão de fm · 
gata a um cfficial ':!Ue tinha pedido a sua refr1rinA, 
e que lhe mandou pagar o que se lhe devia de 
soldos. E' falso que o ministro mandass~ pagar 
a esse official a divid·1 atrazada, e quanto aos 
soldos que esse official ha de vencer, o rni11istro 
tem no orçamento taxada n quantia que póde 
gastar com os soldos dus officiaes da arrnad1\ ; 
dentro dessa quantia bem p.6Je ma:idar pa~ar. 

O nobre deputaJo que cen~urou este acto, 
està enganado quando diz que este official 
pedha sua reforma. Senhores, este militar deu 
parte de doente quando se lhe ordenou que 
marchasse para Pernambuco; e um do~ ex-mi· 
nistros ·da marin)la deu-lhe por isso a reforma, 
bem que elle provasse que estava realmente 
doente; portanto, o actual ministro reintegran· 
do-o, não fez mais do que reparar a injustiça 
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feita a esse official, que não podia ser reformado 
sem o pedir, e q~e estava habil para o serviço, 
tanto que o mesmo miniõtro que o reformou, 
po11co t.impo aute;; o tinha promovido ao posto 
de capitã" de fragata, e ha m11itos exemplos de 
semelhantes reintegrações . dadas · a officiaes re· 
formados sem pedir, e por conseguinte contra a 
lei ; portanto, cumpre ao Sr. deputado que fez 
esta ceusura, mostrar que este official tinha 
pedido reforma; eu o desafio a que o faça. 
- Passando ao ministerio da fazenda, censura-se 

ao ministro porque cunhou cobre. A justificação 
completa do ministro está em seu relatorio. 
Appello para a imparcialidade dos homens que 
não. t~m n sua r~ziio fascinada pelo espirita 
vertiginoso de partido ; esses homens que digão 
se o ministro fez mal. A medida póde ser ata· 
cada por a11ti-financeira e anti-ecouomica, eu não 
o nego; mas vejão-se as circumstancias em 
que elle cunhou cobre, o qu-e aliás a lei nãti 
prohibia, antes aut.,risa indirectament,,, qu11ndo 
declara que nl\ receita orçada não entra o cunho 
do cobre, expressão que d1rnota que deve haver 
uma outra receita não orçada, que vem a ser 
esse cunho de cobre. O ministro da fazP.nda 
cunhou cobra, porque diversas provincias, Pará, 
Espírito S>lnto. Santa Catharin>t, S. Paulo, Goyaz 
e Matto Grosso, reclamavão urgentes suppri · 
mantos para pagamento a seus respectivos 
empregados. Quando se negão todos os meios 
a,1) ministerio para cu1o prir SbUS deveres, quando 
vendo-se que a r evolução devia_ necessariamente 
produzir estancamento em no,sas rendas dei· 
x 11 u-se de dar providencias para acudir ás 
necessidades publicas; não vejo crime nn acto 
que se censura, ainda que fosse prohibido, quanto 
mais sendo autorisado indirectamente pela lei. 

Aqui se trouxe um parecer de commissão, que 
não foi approvado, como se disse com manifesto 
enganu ; portanto, esse parecer é contraprodu
cente. Fallou-se aqui sobre a caix.i dos depo· 
sitns, parecendo-se querer inculcar prevaricação 
a esse re.;peito. O que fez o ministro? A lei 
Prdenou que ei:;ta caixn fosse para a da amor· 
tizaçâo, 'No miuisterio do senador Borges, a 
caixa representon que não podia d1isempenhar 
os novos · trabalhos com que ia ser onerada, 
sem paralysar as outras incumbencias a seu 
cargo. O ministro r epresenlou a esta camara, 
expundo 11 necessidade de se cr.•arem officiaes 
que pesempHnba~sem e;;tes trabalhos; não se 
dérão providencias. No celebre manifesto do dia 3 
se dizia que o ministro .estav .~ subornado pelo 
depositario ; ·que fez elle? Nomeou officiaes que 
na caixa da amortização se incumbissem dos 
novos trabalhos ; e porque fez elle esta no
mflação sem autorisnçào 'l Porque, se alguma 
revolução surtisse effeito. nesta cidade, a caixa 
dos d~positos porliá ser roubada, e depois '' 
roubo havia de ser imputado !lo ministro. 

Fallou-se tambem no negocio dos 500:000fl do 
banco. O ministro julgou que tinha dir~ito de 
exigir ja dr> banco ess~s 500:000fi pertencentes á 
naçao, supp9uham11s qne mal; o que fez Plld? 
Sugdlou a tJlle,tli" á decisiio do por.ler jud1ci11rio 
a quBm pertencia; e, port11nto, nadn ha 1\ no
tar-se. 

Diz se que M. Gr1<:het 1Ürif(e o ministro da 
fazenda. N 1io conhAçO vnlrir algum tlHsta C•!ll· 
suru, mas devo dnclarar que o .. clual ministro 
tem bast,111tes co11beci111e11t•;s para não carecer 
de dirncçi\o estranha; os que lhe suppo11m essa 
necessidade, t11lvez tenh:lu ruaior precisi\., de 
direcção. O Sr. Vasconcellos, na legislatura _ 
passada e nesta, deu bastantes provas de seus 
conhecimentos financeiros e de não precisar de 
direcção ; mas quando , precisasse e puzesse em 
contribuição as luzes dos naturaes e estrangeiros, 
faria o seu dever, seria digno de elogios: assim 

4 
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praticão . os que não são orgulhosos e que querem 
o bem da nação. 

·Diz-se mais que homens probos - forão dP.mit
tidos da aHan•iega para se >i.dmittirem l_adr_Õ!\S. 
Quem disse isto, prevaleceu-se da ;;ua 11~ viola
bilidade de r:leputadJ, porque lá fom nao era 
capaz de o dizer. Bem que eu não tenha conhe
cimento com dous ou Lres empregados que se 
têm admittido ua alfandega, estou cert<J que 
todo o publico lhes foz a justiça de i•ect•nhecer 
a sua probidade ; e por isso creio qua a censura 
feitll pelo nobre deputado 11ão foi senão o écho 
"da vindicta ·daquelle que sendo grande preva
ricador, ostentar1do um luxo que suppunha 
uma grande fortuna, quand,, 1,1ão tinha m<1is q~e 
tras ou quatro ·mil cruzados de ordenad,1, . hoie 
está rnncoroso por lhe Ler o ministro estancarin 
a mina (apoiados), e inventa por is,;o quanto 
saa imaginação lhe i:;uggere para menoscabar 
aquelle que o destituio. 

Fallou-se em alguns actos do tribunal do 
thesouro. Já um illu:;tre membro desse tribunal 
respondeu, provando como a luz do dia, serem 
de justiça os uctos censurados ; mas qu~ndo taes 
actos fossem máos, o que se não pode crer, 
:vistas as luzes e probidade dos membros daquelle 
·tribunal, que . tinha com isso o ministro? 

Tambem se censurou o modo com que forão re
metti.;ios os diamantP,s, e attribuiu-se á ignorancia, 
suppnndo-so puss1bilidade de troca d.i pedras : 
Sr. presidente, .muitos ha que fallão •im ig_no
rancia para se inculcnrem por sabios : ora, eu 
vou mostrar com um documento irr~frngavel 
que· aqui tenho, que essa remessa foi feita le
galm'lnte, e que ha uma perfeita impo~s1bilidllde 
de extravio : é uma cP.rtitlào pa~sada por Antonio 
Homem do Amaral (leu\; sendo pois as pedras 
contadas, pesadas e numeradas com a especificação. 
de su.1s qualidades e peso, será possivel que 

haja · extravio? Não. Todas as censuras feitas 
ao ministro <la fazenda são dP.st,1 natureza, todas 
sã.o filhas do ra:1C •ll', do odio e da inveja. 
(Apoiados.) 

Tenho passado em resenha as censuras feitas 
aos difl'drentes ministros, o mnstrad·J o seu 

· nMhum v:üor; "gor1.1 cumpre-me antes de con
cluir, rebater a iaj .usta imputação que foi feita 
ao,; deputados, que na discussão da lei da 
regencia votarão -pelo direitr) de dissolver -a .camara: 
uni Sr. deput<.1d0 attribuio este voto a intenções 
sinistras, a quatro causas que elle apontou ; mas 
esse se:ihor devia ser mais comedido, devia 
respeitar as C•rnsciencias se qt1izesse que a sua 
fusse respeitada. Eu fui um daquelles que votarão 
pel" direito de dissrilver; e· ainda hoje estou 
persuadido de que elle era necessariq; eu fórmo 
parte da maioria ; pudera portanto ter mudado 
·da parecer, mas o não tenho: eu digo que a 
minoridade é facciosa, e vejo em um discurso 

_de sf.ius membros que anda impre·sso, que a 
administração é tratada de faccios_a, e por conse· 
guinLe a maioria que a sustenta : quem terá 
razão ? 

Supponhamos que de facto a maioria era fac
ciosa, o quo devia fazer a nação? Uma revolução? 
Não. Pol'que ella ac11rreta grandes male:i, e nin- · 
g11em duvida da neees:;idade de haver meio legal 
de a evitat'; e esse meio seri,L poder-se consultar 
a nação neste, e semelhantes casos. 

Sr. presidente, eu estou persuadido qae um 
governo rnllnarchico · represent.ati vo, principalmente 
com eleições tão demoradas como as nossas, 
que se fazem de quatro em •1uatro annos, não 
pÓtie . sem gravés i11convenientes ser privado do 
direito de disso! ver, isto é, de consultar a nação, 
se a maioria couforma-se, ou nãô com a sua 
vontade. 

-· 
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SESSÃO EM 21 DE MAIO DE 1832 27 
Sessão em 2t de llalo 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE A.BREU 

A ordem do dia era a continuação do voto de 
graças. 

O SY". Evaristo Ferreil"a da Veiga tem 
a palavra : o orador declar<l que para pôr termo a 
uma discussão já t:'io morosa e repisada, que 
com grande escandalo absorvera 9 dias uteis, 
quando nas sessões anteriores costumava occupar 
4 dias, querendo os mais senhores que tinhào a 
palavra depois delle cedei-a, elle de b~m grado 
faria o mesmo para se passar á votaçao ; mas 
tendo pedido a palavra o Sr. mi11istro do imperio, 
o Sr. Evaristo recusou poder ceder do seu direito, 
e continuou sua oração, dizendo que na sessão 
passada um membro da commissão que redigia 
a resposta á folia do throno, exuberantemente 
mostravii que a camara no votl) de graças não 
compromettia a sua opinião e digni,lade, o que 
faria se ·emittisse um parecer sobre factlls e opi
niões que não passarão ainda por miuda resenha e 
analyse. Que em todo caso a redacçã.1 da com· 
missão era preferível á emenda, i;or se não adiantar 
a censurar actos de que uma simples leitura dos 
relatoríos não podiii ter dado cabal co,.hecimento ; 
o que a emenda faria em menoscabo da gravidade 
e r.onsoquente procedimento da camara. 
~<itou que talvez tinha havido pouca generosi

dade em ter atacado tanto 'os actos do ministro 
da fazenda, que se achava a11sente por doença ; 
quaí1do com a demora de_ urna só sessão, docu
mentos authenticos tinhão destl:uido tantas futeis 
arguições. 

A respeito do ministro da justiça , disse o 
orador, chamão sua linguagem de Robespierre, 
quando nenhuma comparação pôde admittir-se 
entre o relatv'rio e tal linguagem ..•.. mais fallão 
á moda de R1,bespierre aquelles que fôra d·• poder 
estão clamando sempre contra os que governão 
por uma m!l-neira execraúda, suscitando as facções 
para que derrubem a administração (apoiados), e 
que apimas empunhão a vara do mandoi Re tornão 
os peiores de todos os despotas (muitos apoia
dos) ..••. O ministro é hypocrita 1 Eis a accusflção 
mais incrível e fóra de razão que se pos,;a ouvir, 
e que todo o mundo quA o conhece de perto não o 
poderá acreditar; antes são hypocritas aquelles 
que em 1822 abraçando-o ternamente na hora da 
sua despedida, ligavão um espião a seus passos 
para o vigiar como revolucionaria. 

No proseguimento da oração, o illustre dApU· 
tado passa em revista todas as accusações feitas 
ao governo de ter suscitado as commoções das 
provincifls longinquas, aspirar á tyrannia, causar· 
a emigração, etc., mostrando o seu absurdo. A 
respeito do terceiro topico, elle observou que a 
população toda, tal vez por exagerado deseJo da 
propria segurança, antes argua o governo de fraco 
e criíni.noso por nãe> punir os conspiradores. 

Mostrou que o governo apenas ordenára para 
vigiar nas províncias sobre os cidadãos, de que 
as autoridades d6sconfiassem, dando de tudo parte 
ao governo central, emquanto em 1822 se rúan
dára Instituir uma devassa contra os que pen
sassAm mal do governo, o que a nada menos 
tendia do que a revestir as autoridades subal· 
ternas de um poder inquisitol'inl. 

Notou que se fizera crime ao governo de ter 
convàcajo os cidadãos a debellar facções arma· 
das ; mas que elle não sabia o como a oppo· 
sição entendia que se fizesise com os rebeldes. 
Acaso ébamal-os tienignamente á ordem, quando 
investião militarmente fazendo fogo? Entretanto 
que lhe parecia que o governo, bem longe de se 
arrepender, não obstante as lamentações da oppo · 
sição, todas as vezes que os inimigos da patria 
com as armas na mão se viessem apresentar, 

continuaria na mesma errada linha de conducta. 
(Apofodos.) 

O orador rebateu com igual força a asserção 
de que na França a minoridade fizera a revolução 
de Julho, talvez com vista de se pretender fazer 
receiar que · fl actual opposição produza sua revo
lução, pois até ~e havia dito que o requerimento 
de alguns deputados fizera a de Abril. 

Observou que a t'e'1peito de rlizer-se que desde 
Abril o governo aspirára á dictadura; nfio sabia 
se antes nãv queri:io a dictad11ru aq11elles que 
nos fallão em a-;sembléa constituinte (muitos 
apoiados); que emqutt11to o pau vai e vem fnlg>io 
as costas, e talvez durante a demora indispcns•1vel 
para a conv'!c,1ção da mes.ma assembléa, esperem 
exHrcer a d1ctadura (apoiados); que foi sempre 
seus desejos em todas as circumstancias e tempos 
julgando elle até incompativel o exercerem ell~ 
a~toridade, _e deixar de h!'ver dictadura, pois 
nao poderáa governar se.aao pelo absolutismo. 
(Muitos apoiados.) 

O orador passou a desfazer a accusação feita 
á sociedade defensora, de ter exigido deportações 
de ser a unica existente, etc. ' 

O ,orador passando á sim pt0pria defesa disse 
que antes queria ter um semblante risonho do 
que tel·o carrancudo e negro, dando a conhecer 
quii se é ainda aquellA mHsmo que perseguia os 
seus coqipatriotas (apoiados), Ptc.; oedio licença 
para ler uma parte d.a falia d~ Mr. Dupin Junior, 
!lcha~do-se o Brazll Am circumstancia8 · quasi 
1dent1cas ás da Frar1ça (leu); e continuou dizendo 
que do mesmo modo que lhe dirigião personali
dades, podia usar da mesma arma, tendo dados 
p:1ra dizer que era b011to constante, que o orador 
que o accusava fôra o instigador do dia 7 de 
Abril, etc. 

Ooncluio dizendo (a respeito da arguição que 
se fizera ao ministro do imperio de ter tratado 
rle ministeriaes os jornaes d~t ordem ) : 8e os 
rr.embros da opposição têm o direito ue confundir 
os sentimentos deste ou daquelle rnembro da 
mait.•ria, cnm a conducta do ministerio, será licito 
tambem dizer das relações conhecidas de cArtos 
m1imbros da minoridade com os anarchistas 
e facciosos : - Vôs sois chefes dos facciosos. 
(Apoiados.) 

o Sr. Martim Fran.ci"ºº levantou-se e 
disse: Que apezar do que se havia dito contra elle 
na sessão passada, elle cederia do seu direito de 
fal\ar se não tivesse baviuo quem quizesse tomar 
a palavra, e que por isso cumpria que respon· 
desse, o que faria. Observando que a respeito 
do voto, de graças, como esto devia conter um 
breve golpe de vista sobre as necessidades do 
povo, elle julgava com a m.inoria que uma destas 
era a mudança do ministerio actual e apoiada a 
emenda. . 

Que elle não tinha principiado as hostilidades ; 
sim que tinha sido atacado, que pedia que o 
accusassem nos seus actos publicas, não duvi
dando sujeitar-se á lei, ainda tendo força retroa
ctiva. 

Que em hora lhe quizessem reprovar relações 
com todos os partidos, pois era sabid•J que elle 
não pertencia a sociedade alguma. 

Que 11 respeito de relações de sociedade com 
homens de todas as opiniões, não havia lei que 
o vedasse, etc. 

Que não era hypocrita, não temendo a dizer o 
que sente, e não tendo vindo ainda dizer á ca
mara.- « Quem sou eu, pobre Martim, etc. » 

Que recusava o juizo sobre a sua sabedoria, 
ou não saLedoria,-por ser incompetente'. (Apoia
dos.) 

Que era falso dizer-se que elle tinha mandado 
espancar ci<hdãos aduptivos, etc. 

Que não houvera no tempo do ministerio dos 
Andradas procedimento contra o actual ministro 
da justiça, apenas uma portaria ao ministro da 
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!8 SESSÃO EM 21 DE MAIO OR 183~ 
''Policia afim de que o fiz.esse vigi_ar, · por ter o 

padre Feijó procurado o irmão do orador, com 
certa obra que respirava idéas republicanas, etc. 

Mas quti to-das estas cousas não vinhão a pro
posito da discussão á falia do tllrono, e que 
quando algum Sr. deputado tivesse alguma cousa 
contra o orador,· podia lançar mão do desforço 
do homem honrado, fóra da casa, indicando a 
hora e o lugar . •.• 

Que e\le não r.vançára que os deputados ãll 
maioridade viuhiio com punhaes parn matar 12 
deputados, mas que tendo dito um deputado -
quem sabe se nestes dias rusgas appareceráõ 
contra o governo-o orador respondera, e< com que 
susto e terror não encararei os bonfos que correm, 
de que se convoquem os guardas nacionaes para 
diss11lver !\ ·assembléa, e que em um club se decrete 
a morte de alguns deputados. » · 

Fallou depois o orador em o despacho do 
ministro da justiça a um requerimento de· um 
mestre de escola, na casa do qual se dera busca 
por suspeito de fabricador de moeda falsa, polvvra 
e balas. ·· 

Elle proseguio nas aceusaçõP.s· contra o· ministro 
da justiça sobre prisões, demoras de processo, 
roubos (pois que na mesma noite tinhão roubado 
os tinteiros da camara) a•sassinios, eleição do 
jury, que se não devia desculpar eom os exem
plos de Minas e São Paulo, accresceodo que os 
deputa<ios que infiuiào no governo daquellas pro
vincias fazíão parte da maioria da c&.mara ; 
finalmP.nte sobre outros pontos menos importantes 
que citou. . 

O illustre orador passou 110 depoís ao mhiiste
rio da fazenda, arguindo certa_s omissões na re-

' messa dos diamantes, ii!egalidade du cu11ho ·do 
cobre, o novo contracto sobre o trapíche da Ordem 
que ia de encontro com o orçamento, o paga
mento feito a l\fr. G 1chet em apoiices. Disse 
que não queria' nenhuma imm unidade de deputado 
sobre os -factos que ia mencionar dos eaipr .. gados 
da alfandega, um dos quaei., cujo emprego fôra 
supprimidn, era rico por ter herdado de seus 
pais, e fôr quem servia um emprego, que pelas 
tomadias lPgaas dava muitos meios para o en
riquecer, aliás que o lugar de administradt•r era 
ind i:;pensavel, etc. 

Que o administrador da ·alfandega perdêra seu 
lugar porque não queria continuar a ser credór 
de 10:6008 a um dos membros do governo e outras 
pobres:1.i desta natureza. 

Que não podia proceder o argumento de que 
os empr11gos do thesouro pPla nova lei erão em 
menor numero do que os empregados existentes 
no me•mo thetiouro, porquarito havião sid<i 11dmít
tidos na nova organisaçào pessoas que não erão 
do thesúuro, quando a lei os mandava preferir, 
entretanto que forii.o aposeritados alguns de seus 
empreg~dos. . · 

Que a opposição não queria derrubar a regencia, 
a favor da· permanencia da qual elle mesmo 
orára, _ m11os que a regencia na ia tinha com um 
ministerio opposto á vontade nacional. 

Quti éra calumniar dizer-se_ que o capitão 
da ~uarda municipal fôra demittido depois do 17 
de Abril, pois a demissão tivijra lugar no dia 5, 
sendo talvez causado por um chá que o dito 
capitão, sobrinho do orador, dera, a que assistirão 
seus tios. · · · 

Que o direito dos laços era illegal. 
Que a differença da emigração actual e da do 

anno passado era ser aquella de capitalistas, e 
esta de papeletas ·etc . · · · ' 

Que se não atacava o ministerio por ·ter-de
bell~do os insurgidos, mas por não ter observado 
à. lei. ·· •. 

Concluio o orador asseverando que nisto a con
cordancia que vira entre a falla do Mirabeau 
transcripta na Aurora e ·o ·relato rio do ministro .. 
~a justiça, que diz_que o_ imperio nã_o· pod,ia estar 

em socego emquanto estiverem presentes certos 
homens, entendera que iBto tivera ~pplicação á 
nossa situação · actual: · · 

o sr. Lino O.ou.tlnho depois de ter pondera· 
do que como a discussão ia a finalis~r, na quali
dade de membro do governo era obrigado a fallar, 
disse: / 

Que tendo sido membro da opposição não podia 
estranhar que a houv.isse, mas sim que fosse 
feita. atraz do negro prisma da vindicta., unimo
sida.des particulares, uma caterva de_ gros~eiros . 
insultos, i11soças ironias, e se lhe era permittido 
repetir uma expressi'io já usada na casa, vomitos 
de amor proprío. Que apezar de ser bem facil 
retorquir semelhante modo de ar_gumentar, elle, 
o não fazia por se respeitar a s1 mesmo, et.c. 
Que elle não sabia para que servião . tantas 
orações pomposas, em que cada um fazia seu 
pan egyrico e apotlleose. 

Que não sabia de que servião calumnias atira
das ao corpo legislativo, e estes boatos que os 
deputados da maioria tinhão decretado .a morte 
de 12 membros da minoria, etc. Disse mais, que 
nenhum dos senhores presentes sentados na 
maioria haviii.o estado na constituinte, do con· 
tratio poderião dizer de que forão os punhaes 
que apparecerão quando foi dissolvida. · (Apoia
dos.) 

O illustre orador demonstrou ao depois a justiça 
da demissão do emprego de ndministrador do 
correio do Maranhão dada ao . redactur do .Oara
mu1·ú. _ 

Disse que até hoje · sempre ouvira vociferar 
contra os inimigos do Brlt.Zil, mas. hoje levanta vão 
defe11sores até a Francisco Gllmes da Silva, etc. 
mo:;trou quanto a demissão deste individuo foi 
legal. •. . 

O mesmo fez a respeito da demissão do of!icial tia 
secretaria de estado do. imperío, que serve o lugar 
de official-maior eia secretaria do senado. 

D efoudeu _o decreto que regula o laço nacional 
e outras accu3ações de pouca monta, como de t11r 
chama•lo os jornaes da ordem mioisteriaes, . lapso 
de palavra assaz iuJift'erente, etc. 

Disse que não parecia. muito generoso que 
sobre o ministro da fazenda, ausente e no leito 

' da dór, se pronunciassem tão alto aque!les que 
tulvez não cantariiio tão a\Co se f'lle pr~sente 
estivesse (apoiados); que muito havia doído ao 
ora<ior, que· a cada passagem das transacções 
daqueUe 111inisterio, dissesse um Sr. deputado
Zatet anguis in herba - que talvez fossP melhor 
a applicaçào ás transirnções que o mesmo deput1ldO 
fizera dur11nte seu tempo de ministro da fazenda. 
( Apoiad1;s.) 

Que o mesmo deputado mettera a' ridiculo o 
relatnrio do ministro da fa;i:;eoda chamando-o. 
papelucho,· emqu11nto elle nunca apresentára rela
torio algum. (Apoiad_os.) Nota certas contradicções 
nas opiniões do r:ne -~mo illustre deputado ácerca. 
do ministro da fazenda, que ora gabava como 
dotado de talento superior, ora chamava igno
rarite e miseravel a respeito de regim entos; 
podendo dizer-se que cada, um gosta de · seus 
filhos, pois o Sr. deputado amava muito seus 
quadros tão preconislldos,_e que outro Sr. ueputado 
ainda hoje continuava a füllar em admin_istrações 
parochiaes (aqui a gravidade da augusta· assem
bléa ficou algum tat1to allerada -Pelas risadas e 
muitos apoiados). . · · · 

O illu~tre orador fallou ·ao · depoiii sobre· a 
· demissão do official de permanentes, e_ connivencia 

que houve entre os anarchistas· ·e cai:amurús ·; 
mostrando qual . o fim e . o exito. desta desta . 
coalição ; continuando entre muitos apoiados a 
vindicar o governo-das falt"s que lhe imputiio. 

Disse que na c:rise _de Julho, muitos depuLacj,os 
qul'l hoje àtacão o orador, lhe hayião instado. para 
que entrasse no min!sterió •. ;, · ' ,• 
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Concluio declarando qu·e sahiria do ministerio 

talvez com brevidade, não por ter medo da pe
quena minoria dentro da camara, p .. rque contra 
s.eus ataques á nova escolha que a Bahia fizd1·a delle 
pai·a deputado, apezar das caballas dos antago
nistas, assaz o defondia, bem como o bom conceito 
dos homens de bem do Rio de Janeiro, mas porque 
estava enfermo, e já bastavão 11 annos de .sacri
ficios para o SPrviço da patria . 

D~pois de breve explicação do Sr. May sobre 
as a~ministrações parochiaes, e de um p@queno 
discurso do Sr. Castro Alvares sobre a necessi
dade de fixar a nossa intelligencia ácerca dos 
poderes de que se compõe o governo em confor
midade da constituição ; sobre a necessidade de 
executar· exactamente a mesma e de . moralisar o 
povo, elle apoiou as emendas por álgiins argu
mentos já produzidos por outros. · 

O Sa. _FEIJÓ recitou um discurso que não 
.extractamos, menus por uos faltar espaço do·· 
que pelo motivo, que elle sahirá por extenso na 
sessão subsequente. · 

As galerias se conservárão durante todos os 
discur:ios no mais respeitoso silencio. 

Dando a hora fechou-se a sessão. 

RELAÇÃO DOS BRS. DEPUTADOS DA PRESENTE SESSÃO 

Geai·á 

Os Srs.": Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
Vicente Ferreira de Castro e Silva, J -> sé Re· 
bello de Souza Pereira, Manoel Pacheco Pimentel, 
Francisco de Paula . Barros, Antonio Joaquim de 
Moura. 

Rio Grande do Norte 

O Sr. Francisco de Brito Guerra. 

Parahyba 

Os Srs.: Joaquim Manoel Carniiiro da Cunha, 
Bermmio Logo de S-mza, Gabriel GP.tuho Mon
teiro de Mendonça, Francisco de Paula Pa
raizo. 

Pei·nambuco 

Os Srs.: Pedro de Araujo Lima, Francisco 
de P~ula de Almeida e Al\:iuquerque, Gervagio 
Pires Ferreira,. Sebastião do Rego Barros, Fran
cisco Xavier . Pereira de Brito, Ignacio de Almeida 
Fortuna , . M11noel Zeferino dos ~antos, Luiz 
Francisc.o de Paula Cav,1lca11ti, Ernesto Ferreira 
Fr>1nça" ,Venanc10 Henri·1ues de Rezende, Fran
cisco .· de Carvalh<• Paes. de And• ade, Antonio 
Francisco de Paula Hollanda Oavalcanti de Al· 
buquerque. 

Alagóas 

Os Srs.: Joaquim Marianno de Oliveira Bello, 
Francisco José Coelho Netto, Francisco José 
Oorrêa ·de .Albuquerque, Floriano Vieira da Oosta 
Delgado Perdigão , Igoacio Joaquim da Costa 
(tomou asse.:nto a 9). . · 

Sergipe 

/Os Srs. : Joaquim Marcellino de Brito, Antonio 
FernaQdes da Silveira. . 

Bahia 

Os Srs. : José Carlos ·Pereira de Almeida 
Torres; Antonio Pereira Rebouças, José Ribeiro 
S0ares . da Rocha, Antonio Ferreira . França, 

Miguel Calmoo du Pio e Almeida, Francisco de 
P"ula e Araujo e Almeida, Manoel Maria do 
Amaral, Jnaquim Francisco Alves Branco Muniz 
Barreto, Mauoel Alves Braocu, Cassiano Esperi
c1 ião de Mello Matt11s, Francisco Gé .Acayaba 
Montezuma, José Bonifacio de Andrada e Silva, 
José Lino Coutinho. 

Goya% 

Os Srs. : Caetano M11.ria Lopes Gama e M~noel 
Rodrigues Jardim. · 

}l[atto -Grosso 

O Sr. Antonio José da Veig_a. 

Minas Geraes 

Os Srs. : Antonio Pinto Chicharro, José 
Custodio Dias, Baptist'• Caetano de Almeida, 
A11tonio ·Paulino Limpo de AbrHu, Manoel Gomes 
da Fonseca, Honorio Htirmeto Carneiro Leão, Mar
tim Fraucisco Ribeiro de Andrada, Bernardo 
BH!isario Soares de Souz••, José Be11to Leite Fer
reira de Mello, Evari sto Ferreira da Veiga, João 
Antonio de Lemos, Antoniu Maria de Muura, 
Aur"lianc de S"uza e Oliveira Coutinho, Joã,, José 
L"pes Mendes Ribeiro, .José Cesario de Miranda 
R ibeiro, Custodio José Dias, Bernardo P~reira 
de Vascnncellos, José Feliciano Pinto Coelho e 
Gabriel Francisco Junqueira. 

Rio de Janeiro 

Os Srs. : Antonio João de Lessa, Antonio José 
do Amaral, JoséMaria Pinto P!lixoto, José Joa
quim Vieira ooutu, Joaquim Gon~alves Ledo, 
Antonio de Castro Alvares, José Clemente Pereira 
e Luiz Augusto M"'y. 

s. Paulo 

Os Srs. : José Corrêa Pacheco, Antonio Pnes 
de Barros, Francisco de Pa_ula ôouza e Mdlo, 
Raphael Tobi11s de Aguiar, Lourenço Pinto de 
Sá Ribas, Rndrigo Antonio Monteiro de Barros, 
Jo••quim Fl1Jriano. de Tolado Francisco de 
Paula Simões. 

S. Pedro do Sul 

Os Srs.: 011ndido :Baptista de Pliveh .. , Sal· 
vador José M11ciel e Antonio Pereira Ribeiro. 

Espírito -Santo 

O Sr. José Bem.'rrl:no Baptista Pereira. 

Sant1J.·Catha.dna 

O Sr. Diogo Duarte Silva; 

Pard 

Os Srs. : 1oão Candido de Deus e Silva, Manoel 
José de Araujo Franco e Juão Fernandes de 
Vasconcellos. 

Maranhão 

Os Srs. : Manoél Odorico Mendes, Manoel dos 
Santos Martins Vallasques, Antonio . Pedro da 
Costa Ferreira, Manoel Igoacio Cava.lcanti de 
Lacerda. 
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ao SFSSÁO EM 22 OE .MAIO DE 1832 

Sessão em ~2 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

A ot'llem do dia era a contin11ação da discussão 
do projecto de voto de graças. 

A camara se constituio ern sP.ssão secreta sobre 
a proposiçiio do Sr. C!lstro Alval'es para -.:invir 
certas n 11-ticipações do g·1v.;rno áMrca de p .1peis e 
mais officios a que'ª refere o re[ ,1torio do ministro 
do.< neg·•cios estr,.ng~iro 1<. D1ir»u a snssão sect'dta 
das 10 lf"!, horas até 11/2 h<>ra da tur~e, q11ando "' 
public·• foi outra v~z admitticlo, e dep01s da leitura 
de varios papeis, entrou-se na discussão. 

Havia ditu o Sr. ministro da justiça na sessão 
antecedente: 

« Sr. presidentP., bem desagradavel é o expe
ctac11lo que está da1Hl•1 acamara d0s dRp11t!ldos á 
nação brazileira. (Apoiados.) Até o presente servem 
as fo .i11rias, ultraj~s e insulto~. e nada mai s ! .... 

« Eu de prop•>sito não rP.sponrlerni ás injuri>is 
de um Sr. deputado, que desrlP. os fins da sessão 
passada tAm·se f ·ito celebre pelo SP.ll ar dA escarneo 
e de rid1c11lo que l•nça sobre todos a quem com-
bate (apoiados) .... ; . 

« Sr. pr':'sidA11te, outro Sr . deputado avançotl 
que o meu relatnrin era a hypocrisia e R ferocidade 
personalba.la 1 E' mui d1ffillil supportar seme
lhante insulto 1 P·•is imputa-se hypocrisia a um 
homem que faz gosto de diz~r a verd•1de, quan'do 
aos mais tant•J CUSt 1? .. . S ~rá, C<tlilO SP diss~, 
porqne faltei em Provi<foncia D1vinu? Não sou 
atheu, niio sou impi•i, e moi é dado rec»rrer á Pro-

' vi1le11cifl Divina, rev~rencial-a 1l resp,..ital·a. (i\-Iuitos 
apoíu.dos .) Sé.iihore~, o act•) mais franco e sincer() 
do meu re!Btorio é para o Sr deputado n pr11va da 
minha hypocrisia l Pois quando AU declaro que nào 
espero da assembléa geral remedio aos males 
publicos, quando em túdo o relatorio não attribuin 
a ella, nem pru1l~ncia, nem sabedoria senão 
quando refiro a lei de 26 d~ Outubro, e tão 
clar.unAnte affirma que o futuro que se mP, an
tolha é ainda mais melancolic11 se a Divina 
P1·ovidencia nlfo dirigir os imµortantissimos t1·a
balhns d'' presente sessão, é quando sou Lax11do 
de hypocrita? Senhora~, eu previa a marchn 
da camara. Q, excessos d :1 op.posição não m1i 
erão desconhecidos, s cada dia conhPÇ•) que me 
não enganei em ter só recurso á Divi:ia Provi
denci~. Só ella poderá soccorrer o Brazil contra 
os esforços dos facciosos, e oxalá que eu me 
engane 1 · 

« C"mparemos factos, e vejamos quem é hypo
crita . - Despedir com nbraç•'S a um ho1n em, 
chamai-o patdcio honrado em quem se confia, 
haja d<J promover a tranquilli.Jade do paiz para 
onde parte: entretanto no primeiro cnrreio man
dar q11e este mesmo homem seja vigit~do por 
todos os meios occultos, porque os sentimentos 
anarchicos e sediciosos une á mais refinada 
dissimula,:âo; isto sim, é bypocrisia. F~ijó não 
faz .tanto .. . . 11 _ 

O orador proseguin;:lo na sua apologia, lava-se 
da accusação de ser feroz, que rejeita sobre 
saus antagonistas, apontando os factos de 8. Paulo 
em 1821. · · 

« i:3r. presidente, o que entendo por ferocidade 
é isto. Mandar enforcar homens, tendn ainda 
recurso legal contra a pdmei rn sentença. Sr. pre
sidente, eu vi com meus olhos n'I. minha pro
vincfa. Era o primeiro espe~taculo ; !l ·curiosi
dade chamou·me áquelle lugar. O desgraçado 
pendurado cahio por haver -se cortado a corda. 
Recorreu-se ao governo da provinct.1 pedindo que . 
se dernorasse a execução emquant1J se imulo
rava a ·clemencia do principe n·gent11 ; não forão 
a!tendidos . All..,gou·se não haver corda . propria 
para 11nforcar, mandou que se usasse de laço 
de couro. Foi·se ao açougue buscar o laço : o 
jnfeliz foi de novo pendurado, mas o instru-

m•rnto não era capaz de suffocar com presteza . 
Cortou-se a corda e o miserava! cahio ainda semi
vivo ; já em terra foi acab:ldo .de assassinar 1 Isto, 
senhores; é qu e eu cha1110 ferocidRde l Senhores, eu 
nunca odi ei, e ainda hnjA tenho horror de proferir 
este pensamenttl « O sangue do inimign é mui sabo
ros•l para beber ·se de um só trago.» Isto é que é 
fernci •hde. N ote · se que aquelles de~graçadós forão 
julga1ios no conselho supremo, mio dignos de morte; 
mas j:\ e;;tari'in mort1J,; 1 Sr . prnsi•lentA, eu dese
j avn. não atola.r me no charco immundo de 1"eci
procns insultos; ma~ ...•.. 

« Vêde agora senhores, se tive razão em dizer 
que 11 paz A segurr.nça interna era irícompati vel 
com a présença de semelhantes hom ens. Sabei 
mais que rumores se espalharão muitos dias 
antes de 3 de Abril, de proxima commoção, e 
que Antiradas acharão· se á te"ta della. R~bentou 
a ·revolução e corre impresso o mani.festo dos 
r ebeldes. no qual um Andrad11 é acclamado re
gente. E será pos, ivel que fosse elle escolhido 
para dirigir um governo revolucionario sem ser 
sabedor ddle, sem ter parte na n·volução, sem 
ter os mesmos senti1neutns, sem haver accordo 
entrn ell e.s ? P elo me11os é isto contra a natureza 
das co11sas. 

'' Faltou-se na C·•nspiração dos caramurús , es
p ,iJho1tt·se ao mesmo tempo qus estt>S homes estavão 
nel!a. Eu c<1ntarei um fucio. Um homem que 
algum as vezes foi á minha ca~a, procura-me 
pallido e nssu, tado ; exige que lhe permitta com
mun icar·me um segredo de muita importancia; 
e elle se explica dedta sorte : «Es tando V . Ex. 
á nossa testa, tudo s·e faz sem sangue. ; ha muita 
g1mte, não ha na,la a receiar. Resta que V. Ex. 
cvnsi'lta de t•)r uma entrevista com fulano, 11 com 
esse SI' . cl~putado que me chamou de hypocrita, 
« que ponha se de accordo com elle, e então é 
cArta a. victoria. Sem V. Ex:. nada queremos .. » 
Convenho na entrevista, mas nesse mesmo dia 
du~s denuncias se me dão, e que concordão com 
o que o h1imom· havia deixado entrevêr. Eu 
me h()rroriso da pertidia de uma socied~de, que 
apenas., julgava indiscreta. Ordeno que se espalhe 
pelR c1dacle a noticia ·la traiçào afim de descon
cert-lr o plann, e dou todas l\S providencias para 

. o comb1\te, Recuíl.o, e se encontrando com migo 
dias dep,,is, o mesmo sujeito clisse··me: « Não 
sei que diabo fez a cousa rab1mtar antes do tempo. 
A cidade está cheia, e in starão para que lhe não 
dissesse mais palavra sobre a cousa. i> A' v.ista 
de to•las estas coincídencias , exigi do ministro 
da guerra qu1i mantiasse immediatamente retirar 
da quinta da Hóa-Vista dua_s peças que eu sabia 
a muito alli existirem . R~cu~a · se entregal-as. -. 
Mando exam1nar o armamento que alli se achava, 
e orden»r que sem ordem.positiva do juiz de 
paz não pegassem nellas, emquanto não se davão 
outras pr·•videncias . Entretant.J rebenta a revo
lução de 17, composta de gente do paço,~ appa
recem as duas peças ; e os commandantes são 
pessoas que frequ enlavão a companhia destes 
se11hores. E terei razào para os julgar compre
bendidos e firmar « que ambição insaciavel os 
devora, que se julgão com direito ao.s altos em
pregos do estado, ·· e que a paz e a segurança 
interna é i11compativel com semelhantes ho
mens .• . . 

« Disse-se que se fez fogo no thealro a cidadãos 
inermes, e serei criminoso pe!Q tiros que ouvi 
já deitado na minha cama? Acaso eu ordenei 
que se dessem? · Só se é pela approvaçiio que dei, 
seg11ndo a exposição do juiz de p·az, na occasião 
em que esta .camara · procurou · instruir-se do 
fac to ? Mas se tal exposição é verdadeira, como 
supponho, nenhum crime então se commetteu, 

« Dis.ae-se que quando forão combatidos os 
rebeUes matarào·se h{jmens que com as mãos 
postas supplicavão a vida'? 'Acasu dirigi eu a 
acção? Mandei eu que taes mortes se fizessem ? 
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Alguem já rApresenjou semelh1nte injustiça? ~or 
que razão hei de eu · pois c11rregar com acçoes 
alheias. » 

O orador continuou provando a ju~tiça da de
miss:io do offi.cial das guardas permanentes , a 
legalidade da eleição do novo jury e desapparição 
dos diarios iríimigus do goven10, cuj>1 mór par~e 
morreu por nao h11 ver quem os comprns.;e, conti
nuando assim mesmo o Tempo, o Infei·nal Gara
murú, o Trombeta e mesmo o Diario da Mant~iga . 
Justificou se de algumas inculpações de 111enor 
monta, e concluio dizendo : · 

" Repetirei o que disse ha pouco o meu collega. 
-Hei de sahir do ministerio, não QU'lndo a mi
noria· quizer, mas quando julgar couveniente, e 
isto porque quero; porquanto se 110 mundo hou . 
vesse cousa que .me rudesse fazer recuar e faltar · 
á minha palavra, era esse desejo que mostra a 
opposição de qne en me r etire, mesmo por aciute a 
essa pequenita minoria. Mas niio. E11 pedi me · 
didas fortes e promptas ; ou se neguem ou so 
demorem, eu deixarei de ser ministro, .i talvez 
para sempre. » 

o Sr. Martt.m. Francisco principiou 
por lembrará camara que desde que tivera assento 
nunca fizera >1taque sem que tivesse sido pro
vocado ; mostrou quanto era necessario que os 
Srs. deputados desdem exemplo de moderaçà0 
e respeito ao sa11ctuario das leis, e passando a 
responder ao que ouvira na sessão antecede11te, 
asseverou qne seu irmão q,...Sr. Jo,;é Bunifaci<>, 
era innocente, e 1~ue nada cuntra elle se µodia 
provar, pois que ti vera insi11uac•io d11 rego. 1cia 
para mudar o lmperad •> r µ,ira Minas ou S Pa.ulo 
se .:on tinuassem as desordens 110 Rio de Jan~ 1ro, 
para o que estivera prompta uma embarcaçiio de 
guerra, devendo ir ndla a r eg1mcia e o execuli.v.u; 
ao que fórn r espondido que e'tando a corte 
estabelecid.:1 no Rio .de Janeiro, p111· um decret 0 i 

da assembléa constituinte, · náu se podia, nem se 
devia f,,zer tal mudança, que ia ser fatalissim >l 
pelas desordens em que ficaria o Rio de Janeiro 
entregue ás faco;ões, e por outras razões de igual 
importancia .•.. além dbto que o governo pouco 
cuidára na s0gura11ça do imperador mio manda11do 
força alguma parn o proteger na noite de 2 para 
S de Abril, nem se quer aviso algum para ao 
menos eKtarem prevenidos em S. Ohristovão. 

Que depois da rusga de S veio um official 
com um officio do mini~tro da guerra no comman· 
dante das armas, ordemindo que fossem recolhidas 
no arsenal do exercito duas peças que se acha vão 
n!I quinta ; ao que respondera o administrador 
que não as entregava sem ordem do tutor, e 
depois quã o official vio as peças, declarárn que 
de nada servião por · serem de mui pequeno 
calibre, etc. : aliás declarou o orador.3ue. nunea 
vira taes peças, mas sabia que haviau. sido do 
filho de D. João VI, D. Mig11el, para tieu di-
~~mn~. . · 

Disse mais que não era a maneira porque ~e 
devia communicar o governo com o tutor, mais 
devia ter-lhe escripto para que taes peças lhe 
fossem entregues ou não, segundo entendesse o 
tutor ; porque sendo de propriedade particular 
ninguem tini.la jus de as exigir daquelle ª· que_?l 
legitimamente pertencem, tendo q~alquer c1dadao 
direito de ter armas da sua propna defeza, e com 
muito maior ·· razão o monarcha. 

Que tendo havido a rusga indicada, o tutor 
recebêra ás 4 horas da manhã um officio urde

. nando-lhe que trouxesse o augusto menino para 
a cidade, o que o tutor não fizera, não :>Ó porque 
o transporte de um .soberano não se faz com 

· a mesma facilidade de um particular, como por
que entendia que na qualidade âe tutor não 
podia receber uma ordem da regencia em nome 
do 1i:nperador para transportar .o mes~o imperad?r 
de um lugar para outro; accrescend~ a isto que seria 

imprudent~ que viesse sómente acompanhado de 
8 ho mens em dia de revolta, etc., e que final
mente t~ndo sidn transp ll rtado o mooarcha para 
a ·cidadtJ no dia 15, !.lia aprazado pelo o tutor, 
acont•iccrH a rusga de 17, ua qual o accus.1vão 
de ter entrado, podendo-se aqui dizer-preso por 
t11 1· cão, e preso por não ttir cão. 

Q11e a resprlito das visitas e mesa franqueada 
a individuos de varias opiniões e nações, quaes 
o barão de Bulow, isto era de direito particular 
<3 origi .. ado du ge<>iO hospitaleiro dos Andradas; 
que tarnbem o mini ~tro da ju; tiça recebera na 
sua casa o dito Bulow, o qual aliás não estava 
occulto na casa do tutor, porque do contrario 
não seria preso, pois uma vez que um Andrada 
tivesse prumetti •lo pr"teger urn homem, tel-o-hia 
feitu até expo11do a propria vida, e que dado o 
caso que o tutor o tiv esse abrigado, o que não 
era, pois que a prisão na quinta do Mawuel 
provava o contrario, não se po.:leria concluir 
que o tutor se mettera na desordem. 

Passou o orador a desmentir a imputação, que 
os Andradas quel'ião de rruba ,. a regencia : pedindo 
qui; as provassem para ell A se defender e mos
trar que náo pertencem a partido algnm, e que 
n ão é rev.1lucion~rio aqu eile que sempre se 
Of'pÕz ás m~didas rev,1luc1.rn arias. (Apoiados.) 

R8petio argumentos para provar que houve lei 
viulad:1 na eleicão d•> nOVt> jury. 
N~g .. u que, os Andrad as tivessem tido parte no 

assa,;sinat•> do ~r. May, corn o elle pedia que o 
mesmo senltot· o declarasse . 

O Sa. MAY ~e levantou e diss P. «que se referia 
aos se us e-<cript0s de 31 de Marçu de 182.!, e 
protes to formal por elle publicat.l" em 18:!8, de
claralllio á uamara para seu esclarecimento que 
ne 11 huma part11 hav iào tido no assassi11ato, ha -
1•0n d o1-lhe constado untes de 1829 que o Sr. 
José B1inifacio estiv era com escrupulo pela po
sição em que se achava o orador, llavend11·se-lhe 
tirado o pt'io quando o aposentarão, além da 
catastropho 11 que o hnvião sujeitado. » 

0.:intinuou o Sr. Martim l<'rancisco, dizendo 
que tnnlo o ministerio Ardrada mio puzera pêa 
a liberdade d•l imprensa, que o redactor do
Oorreio-pi·eso na cadêa , continuava a escrever, 
e o oradur pedira utê licença á assembléa con
stituinte para o chamar a jurados. 

Q11e não era argumento dizer que tinhão entrado 
criados do paço na rusga de 17 de Abril. Que 
podia haver criado do paço , rolaxado, perverso, 
affecto a D . P tJJro ; que o tutor não respondia 
por elles, e de ixli ra cada um no seu emprego 
para não dar que fallar ás folhas. 

Que tendo havido uma sedição militar em 
S. Paulo em 1821, senJo -o orador membro do 
governo provisorio, chegando os soldadus a matar 
18 pessoas, até crianças, da~ quaes uma se achou 
sem cabeça, etc., se h a vião tomado medidas para 
fazer cessar tal rebt.Jlliã •i, sendo o resultado 
prenderem os chefes, dos quaes dous sendo 
condemnados á pena ultima, o l• soffreu a 
sentença, e procedondo ·se à r;ixecução do 2° que
brou a corda, e por isso se mandára subministrar 
outra por ordem do governo provisorio, e não do 
orador que apenas era um dos membros. Elia 
apontou tambem alguns exemplos de acções por 
elle feitas , 0 par. seu irmão o tutor, para pro
var que não tinllão a ferocidade que se lhes attri
buia. 

Elle notou que não havião sido os Andradas, 
mas o orador que tinha sido lançado fóra de 
S. Paulo, não pela provin~ia, mas por um par
tido que se desenvolvera na cidade. 

Negou que se tivesse mandado á· casa do mi
nistro da justiça o homem de que o dito ministro 
fallára no seu discurso de hontem, pedio que se 
lhe .declarasse o nome desse homem com quem 
elle queria ser acariado. 
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E finalmente o illustra orador concluio dizendo. 

-'-" A minoria sen'ipre rigida observadora da con· 
stituiçiio :e das lei:; , sobranceira aos emba~Ps_ Ja 
a.1 versi 1 ade, corajosa e altiva, preferi rà ser v1ct1ma 
por obediencia li lei, a ser escrava um só mo-
mento de um ditactor . » (Apoiados.) . 

Procedeu se á votação sobre o todo élo proJecto 
· do voto de graças que passou a maioria de 45 

votos contra 21. 

DOCUMENTOS 

SESSÃÕ DE ~l DE MAIO 

O S& . . l• SECRETARIO apresentou e leu os se-
guintes offieios . : . . . 

Do ministro do imp.,,ri» enviando um requeri· 
mento .. do marechal Manoel Joaquim Pereira da 
Silv.a, em que pede se não desconte em seus s oldos 
o ordenado -que receb eu na , Parahyba do .N· i~te 

. como presidente, pelo que perte~ce ao .Pn~11 e1ro 
qua~tel. do ,iuno passado. - A comm1ssao de 
justiça civil. -

.Do indicado ministro cobrindo uma represen· 
taçào da camara municípal da villa de Itagualiy, 
relativa a duas obras de que necessita o res· 
p ectivo município. -A' commissão das carnaras 
munici paes. ' ' 

Do mesrno . ministro remettendo um offici<i . da 
e.amara municipal da villa .. da ilha Grande com· 
varias documeiltos, pelos quaes pr~tende mostrar 
a antiguidade e não interrompida posse em qu~ 
está ha mais de 100.annos, de pó1· em cuntr;1cto . 
a venda das aguardentas. - Teve de. stino seme· 
lhante. 

Du ministro da faz.rnda interino devolvendo 
documentos concer11entes ás 11pnsn11tadorias de 
varios empregados, os quaes tinhào sido p~Jidos 
o anno passado por aquella repartição. - A' com
missào de pensões e ordenudos. 

Foi á com missão de constituição uma represen
taçiio da sociedade defensora da liber.lade e in· 
depend encia nucionul, erec1n na villa de 8. João 
d'El -Rei da provinda de Minas Geraes, pedindo 
111edidas efficazes contrt1 os urules qn\l t:loffre 
o imperio ~ccasionados polos p!inidos e facliões 
que tom npparecido em alguns pC1nt·, s de\le ; o á 
de petições para lhe dar o deviiio destino, os rs
querinwutos de Froderico Snw11rbronn, de Fra11-
clsco Pereira da Silva o Jo,;é Pereim Burroso, e 
do otncial·mnior o m1ü11 otllcin~s dn s11er~taria do 
s11premo conselho militt\r, 

Continuando leu o meHmo Si·. I• secretario os 
pareceres abuixo , 

Da commiesíi.o do constituiliii.O propondo · uma 
resolução autorrsan1lo o governo a mau dar p ass 1r 
carta de naturalisoção ao padre Augdo María 
Oamponesqui. . 

recer a respeito de uma tenca concedida pelo 
gnverno ao coronal Joaquim Borges de Figueiró 
Nabuco . · 

-Ficou adiai.lo. 
··Da me-<ma coinrnissão indeferindo a represen

taç<io de D. Marh Luiza da Cunha, tendente a 
que s o lhe perrnitta accumular uma tença ao 
meio soldo de seu finado marido. 
· ·Foi approvado. 

Da mencionada commissão ~fim de se pedirem 
informações a respeito de Felisberto Ignacío Ja
nuario. 

Foi approvado. . 
Da referida commlssiio sobre um officio do 

intendente geral da policia, relativo a requeri
mentos de Nicolau Viegas de Proença. 

Foi approvado. · " · 
Da cornmissão de constituição· exigindo que 

Sarnuel R•1b><rto faça certas algumas circumstan
c1as, afim de poder interpôr seu j uizo ácerca da 
naturalisação que pede o dito Roberto . 

Foi approvado. - . · · 
D :\ cotnmissão de f11zenda a respeito de uma 

. representação do sar'gento-mór commalldante da 
villa de Lages, para que sejão npplicados varios 
direitos á abertura de uma estrada. 

' Foi approvado o parecer que se reduz a que, cons· 
tituindo os ditos direitos uma parte da renda pu
blica, e tendo-se providenciado por lei o meio de se 
proceder na abertura das estradas, se recommende 
este ao ministro para o fazer effectivo, em con· 
formidade da mesma lei. 

Feita a chamada ás 10 horas, lida e approvada 
~ acta da antecede11te, abrio-se a sessão um quarto 

· d11 hora depüis . Forão presentes 71 Srs. depu
tado~. . 

O Ss. 1° SECRE'l'ARIO apresentou e leu os se-
guintes 11fficios : . 

Do mini:;trn do imperio enviando uma resol11ç~o 
do con~elhn geral da provincia do Maranhno 
sobre a. creaçiio de empregados. no serviço da 
bibliutheca publica e.-;tabelecida na :. capital • da 
indicada província. - Foi a imprimir a reso-
lução. . , 

Do ministro de estrangeiros remettendo ·por 
cópia vari»s officios secretos dirigidos pelos 
mini stros brazileiros nas côrtes de Londres e 
Paris. 

- Sobre proposta do Sr. 1• secretario para · que 
os dit•1S officins fossem para o archivo, afim de 
serem pre,;ent~s a quaesquer Srs. deputados que 
os quizessem ver. 

Veio á mesa um requerimento do Sr. Ca~tro 
Alvares, tend ente a serem lidos em sessão Secreta, 
o qual sendo approvado, e retirando -se as pe5soas 

Ficou para entrar na ordem dos trabulhos, dis
pensada a impressão. 

Da . commissãu de agricultura sobre um reque-
1·imento do . medico austriaco João Fluer; etr) que 
se queixa de não ter tido terreno algum na iiar · 
tilha feita aos' colonos al!emâes na provincia de 

- que se acha vão iras galerias se deu -. principio á 
men.cionada - ses:ião secreta . pouco antes .das 11 
horas. Vinte ·minutos depois da 1 hora datar.de 
continuou a sessão publica, o versando a dis
cussão sobre, o 30 periodo do voto de . graças 
npre:>entado pela commissão, c0m as emendas.dos 
Srs . Montezuma e May, adiada da · sessão ante
cedente, julgou-se finda a mesma discussão; appro· 
vou-se o 30_ período, prejudicadas as emendas, e 
vencendo-se que se . lançasse . na acta os nomes 
dos que votarão pró e contra o dito periodo. 

S. Paulo. . . 
Foi flpprovado o parecer que se reduz a que o 

supplicunte deve esperar por iln'ia lei a respeito, 
que se . acha em 2a dis!:ussão. 

Da referida commissâo dizendo o mesmo ácerca 
da representação de Francisco Alves de Car
valho e'm que pede -uma sesmaria de meia le
gua. 

Da commissão de pensões e ordenados coticer
nente a pedír&m-se informações ao governo sobre 
o requerimento de Antonio B ressane' Leite, em 
que pede uma tença para se verificar em duas 
filbas sú.as. .. -

Foi app"rovadó . ' - ' . . : / 
Da. ~nd.fcada commissão 'hevendo"por dissolvida 

a, duvida que offerecera á camara em outro pa-

Votarão pró os Srs . Paula .Araujo, Maria de 
Moura, Ledo, V Biga, .Castro e Silva, Deos e Silya, 
,Lem.,s, Baptista de Oliveira, Maciel, Ferreira 
de Castro, Rebello ; Guerra, Carneiro da Cunha, 
Pires FerrPita, RezendR, · Bell•>, Nelto, Mriniz 
Barreto, Alves Branco, Mello Mattos, Lino Cou
tinho, Jardim, Chicharro, Custodio Dias, B aptista 
C>1etano, Gom es d ,1 Fonseca, Hnnorio, Be'lisario, -
Ferreira de Mello, Evaristo; Miranda 'RibP.iro, 
Junqueira, . L essá, S1mto, Corrêa Pacheco, Paes 

. de Barros, Sá Ribas, Monteiro de Barros,, Toledo, 
Paula Simões, · Feijó, Pereira Ribeiro, Duarte 
Silva, Araujo Franco, Costa ' Ferreira. · ... · -

1 Votarão contra os Sra. João Jos'é Lopes, Mar-
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tim Francisco, Getulio, Araujo Lima, Hollanda 
Cavalcanti, Paula Albuquerque, Sebastião do Rego, 
Francisco do· Rego, Ernesto, Pedro Cavalcanti, 
Perdigão, Almeida Torres Rebouças, Soares Rocha, 
Frani;a, Maria do Amaral, Montezuma, Castro 
Alvares, May, João Fernandes, Lacerda. 

(PROJECTO DO VOTO DE GRAÇAS 

« Senhor.-A camnra dos deputados reunida pPla 
segunda vez depois do dia nacional em que o Sr. D. 
Pedro II foi elevado ao throno do Brazil, envia 
ante vós os seus votos e acções de graças pela 
sol13mne abertura da presente sessão do . corpo 
legislativo na época marcada pela constituiçao 
do e~tado. 

«A ca·mara, senhor, encheu-se de jubilo ouvindo 
que o imperio conserva sem alteração as suas 
rel:ições de amisade com todos os povos do novo 
e antigo mundo ; -a paz é um beneficio do Omni
potente, que os homens não podem apreciar em 
demasia. Ella folga tambem, como lhe cumpre, 
ao ver que o. Sr. D. Pedro II foi já reconhecido 
imperador do Brazil por quasi todoH os governos 
da Amarica e da Europa, aquelles que ainda o 
não têm feito imitaráõ sem duvida este exemplo 
de justiça. A autoridade do chefe da nação, 
fiadora da existencia do estado e fundada sobre 
a base de nossas instituições livres, assim igual
mente se esteião em princípios do direito da 
gente. Aos inimigos de nossas libnrdrides e do 
augusto throno do Sr. D. Pedro II faltará pre
texto com que se alentem as espera11ças crimin o1sas 
que pudessem nutrir ainda em seus corações. 
A ordem das cousas estabelecida no dia 7 de 
Abril, e os futuros destinos da patria não serão 
ameaçados. 

«E' com dót• que a camara dos deputado8 soube 
as. dissensões q11e retalhão uma partt1 da nossa 
população, e que a tranquillidade interna do 
paiz_ tem sido perturbada pela violencia das 
facçoes. 

«Os que acreditão'pnssi vel que a nuciio n.trograde 
na marcha que encetou, ou qufl anhele lançar-se 
no vortice da anarchia, enganão-se deploro vel
mente, e não conhecem o caractilr brnzildro. 
A camara aguarda do progressivo complumfrnto 
do nosso systema politico o judici,jlrit1, b•m1 como 
do desenvolvimento da razão public<A o termo á 
tão desgraçadas occurronciaR. 

« Para esse digno fim, senhor, a aamara do'e 
deputados examinando os relntorio~ dos ministros 
e secreti>rios de estado das difl'eruntes rHpurtiçõee, 
não hesitará em prestar a cooperação que lhti 
incumbe, a missfio importante de que seus consti
tuintes a encarregarão. Elia conta que a regencia 
em nome do imperador o Sr. D. Pedro II sempre 
desvellada no que pertence ao bem e prosperi
dade publica, contribuirá para obter-se tão ven
turoso resultado, com o contingente de seus 
esforços.» 

Sessão em_ ~3; de lllalo 

PRESIDENOU. DO SR. LIMPO DE AllREU 

ORDEM DO DIA 

Nomeação da commissão e~pecial para verificar 
no thesouro o relatorio do ministro da fazenda. 
-Pareceres adiados, até o meio dia.-D1scussão 
da resolução do senado sobre o adiamento das 
eleições para a futura legislatura, com as emendas 
a respeito. - 2• discussão do projecto n. 110 
sobre o estabelecimento de uma casa de corrticçào 
na Parahyba. - 3• discussão do. projecto n. 177 
sobreUa preferencia dos officíaes do exercito aos 
empregoB.f publiCOB, - 8& dilJCUSSiiO do projecto, 

IQ~l . 

vindo do senado, n. 97 sobre o processo ,los 
membros da familia imperial, senadores, etc.
la. discussão do projecto n. 187 sobre naturali
sação dos colorios estrangeiros estabelecidos na 
provincia do Rio Grande do Sul. 

Leu-se e approvou-;;e uma· indicação para pedir 
ao . governo informações sobre a reforma do Sr. 
Moncorvo, e uma restituição á effectividade do 
posto. . 

Leu-se mais -varios pareceres de commissões, 
alguns dos quaes forão approvados e outros ficarão 
adiados. 

o sr. MontesuXD.a. observou que no anno 
proximo passado se havia lido na camara um parecer 
da commis:ião de contas sobre o exame que se 
tem feito das contas da administração pas~ada, 
obj "cto que era da maior importancia, sendo nelle 
incluídas as contas da caixa de Londres e do 
ministerio da fazenda, e por iso requeria que 
se dessP para ordem do dia, não só para acudir 
ao thesouro com o dinheiro resultante da fisca
lisaçào, qlle é do dever dos Srs. deputados que 
exerção, mas até para tornar illibada a conducta 
de empregados aquelle . tempo, co1jo credito se 
acha, por assim dizer, em suspenso pelas graves 
imputaçÕAs que sobre elles pesão ; cuja veracidade 
ou nenhum fundamento só podia ser verificado 
mediante o exame. 

Mandarão-se imprimir os projectos de lei pura 
a fixação das forças de mar e terra para o anno · 
financeiro proximo futuro. 

Numeou -se a commisaão especial encarregada 
de ir ª" tbesouro verificar o relatorio do . Exm. 
ministro da fazenda. Srs. Calmou, Ledo, Araujo 
Lima. 

Leu· se o parecer da commissão 'le poderes sobre 
a tidininistração do Sr. Suuza França na quali 
dade de supplente pela provincia d,, Rio de 
Janeiro em lugar do Sr. José Clemente Pereira. 

O Sn. PAULA ARAUJO observou que lhe constava 
que no BHnuJt1 se rnarcára o dia de amanhã para 
se trutur da m,1teria que raz o obje..:to da accu
snçflo do 8r. Clemente Pereira, e por iasa não 
parecin conveniente mandar fuzer nova eleição, 
ou docidir que o supµlente viesse tomar assento 
sem osp.,rar µola d11cisão do senado, pois ~e não 
procednsiJo a 11ccusaçüo poderia o Sr. Clemente 
Pereirn vir ainda tomar assento. 

o Sr.MontosuJU..i declarou-se contra o adia
mento e a favor du decis>lo da m11teria, por convir 
que se ~anccione já um principi" que sirva para 
todos os cust.1s identicos ou analogos, e fez ver 
que a rnziio por-que o Sr. Clemente Pereira não 
tomára assento uãu era por ter sido accusado, 
mas por ter declarado que o sau estado de mo
leetia o não permittia; não lendo portanto ·a 
presente questão cousa alguma com··a accusução 
pendente. 

Disse mais, que se a camara 'luer determinar 
que um membro della, uma vez accusado, não 
possa mais tomar assento cumpria que houvesse 
a tal respeito uma discussão particular, e quando 
não qu1zGsse decidir esta questão devia se limitar 
a saber se õ Sr. Souza França deve ser: chamado 
porque o Sr. Clemente Per~ira declarou que não 
poc.ia vir no aono passado, e que não v_tria neste 
anno, o que equivalia á declaração de sua im
possibilid11de; 

o sr. Dias lembrou que não era necessario 
act•• legislativo para declarar que um deputado 
accusado . perdia o seu exercicio sendo accu<ado, 
porquanto pela lei da responsabilidadu dos minis
tros, logo que l!Je fossem decluradu~ os artig<is em 
que em incurso fi.càva suspenso de todos os 
e111pregos da nação que exer~esse. Declarou-se a 
favor do adiamento. 

osi:-.RebouQa,. observou que tendo a cam·ara 
votado que fosse açcusado este çidadão na quali-. 

ó 
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dada de ministro da guerra peln. convicção intima 
de quA elle era criminoso não se podia prn!'luppór 
que elle se pudesse justificar s1•m qúe se julgn,sn, 
ou que a camaN tivera co11vicçào decid;d11 de que 
devia ser accusado, 011 que a camar~. do senad" 
não ha de ser juRta sobre º' pnnciipios· 'JUe 
determinarão a ><Ua accusação ; accrescendo a is to 
demais a presupposiçào de que elle tomaria 
assento logo que fosse julgada improcedente a 
accusação; o que dava a ent.,nder que niio deixára 
de tomar assento por motivos de molestia, como 
ostensivamente allegou, · mas pur circumstancias 
deixou de o fazer; seguindo-se de tudo isto que 
o adiamento tinha alguma cousa de pouco airoso, 
além de que se afastav'l do principio verdadeiro 

·de preencher na camara a representação das 
provincias, que já havia tido desfalqutJ durante 
toda a SPssão passada pelo que respeita á do 
Rio de Janeiro. 

O SR. REZENDE respondeu :iue seria invulne
ravel o argu111ento produzido se a formação da 
culpa foss" sentença, mas não acontecend11 assim 
não procedia, z:>"is o réo podia ser cundemnado 
ou absulvido. Votou pelo adiamento, que não 
seria por ll!Uito tempo, visto que o senado ia 
tratar do negocio com brevidade. 

Foi approv,,do o adiamento depois de mais 
algu111as breves reflexões. 

Lerão· se mais alguns pareceres de commissões, 
que furão approvados. _ 

Leu-se o 11arecer da commissão de co11stituição 
sob1·e a s•·guinte resolução . vinda do senado e 
outra offerecida pelo Sr. 0'lstro Alvartis: · 

,« As deições dos deputados serão feitas desde o 
lo ae Julho até 31 de Dezembro ultimo, anlerior 
á nova lrg1slatur-1. » 

A offereci.la pelo Sr. Castro Al>ares propunha 
que as eleições se fiiiessem no ultimo anno de 
c-•da leg;slatura, nomeando-se na ta oitava da 
Paschoa da Ressurreição do anno respectivo as 
mesas. parochiaes para a aceitação e prncesso 
das listas dos e!, itores prima rios, seu do na con
formidade desta~ disposiçõf;s entendidos e obsBr• 
vados os paragrapl.Jos e urtigoll das instrucçõus 
e leis respectivas. 

A cnmmissiio C•lmo otnonda n ostas reRoluçõns: 
u Que llll eleições do dflpUtudos plil'll a 1111v11 

legislatura, que deve princ1 piar 11111 l83·l, HHjtlo 
fe1taH e concluídas em todo o imput'io <lolldo o 
Jo dumingo de Janeiro utó o fim uu AIJril do 
183:l.)) 

Depois de breve discussíio sobro qual dos pro
jectos devia ser pr•·ferido pnra a di1:1cuss1\.,, pU· 
g111 ndo o Sr. C11!,<tro Alvaires p11la pr~fi>rHncia 
daqudle quti apr.,sr.11tárn por ter sitio <•fl"recido 
á c 1mara por um deputailo r"prHsentante tia 11açào 
antes de ter vindo o Jo senado, decidiu-se que 
sobre amb"s se tratasse. _ 

o Sr. Rebouç .• s se oppoz á resolução vinda 
do senado "'e ás outras duas por serem: lo, anti 
constitucionaes : 2°, desnecessa1 ias ; 3°, não bas
ta11te anti-constitucionaes , porque dizendo a 
constituição, art. 178, que é só constitucional o 
que diz respeito aos limites e attribuições res
pectivas doti poderes políticos, etc., e estabelecendo 
a mesma constituição no ~ l• do art. 102 como 
uma das principaes attribuições do p0der execu-
tivo-o convocar a nova a:;sembléa geral ordinaria 
no dia 3 de Junho do 30 an\YO da legislatura 
exiscente- uma resolução qne tenda a alterar 
tanibem a coustitnição. para o que estão aliás 
estabelecidas as forn1ulas do art. 174 e seguintes 
-desner.es-arias porque tendo ellas em vista dar 
espaço sufficiente para que chegue ás prov111cias 
a t1-mpo o decreto que autorise aos e.leitores a 
declarar nos competentes diplo111as dos deputados 
para a futura legislatura que pod~m- tratar da 
reforma da constituição nos ~rtigos que lhes forem 
indicados pela legislação existente a respeito das 

eleições havia sobejo espaço para terem passado 
as dispnsições para tal rt:f11rma, e· de chegar ás 
pr11vincias o indicado decreto antes dHs ultimas 
11pura~õ.,s, tendo de encerrar-si a assembléa em 
Seteu1bro, segundv a constituiç:•o, até Novembro 
as pr,,vini:ias podião ter ddle triuhecimento, nãf) 
basta ,te porque o tempo nellas marcado era 
insufficiente para se verifi.care1t1 as eleições e 
terem a.;i províncias prévio conhecimento do de
crBto indicado, devendo ter-se em muita consi
deração as distancias dos diversos collegios elei
tqra~s. 

Para dar maior. espaço porém., a que o decreto 
chegue a. tempo sem ferir a constituição, de cujo 
art. 178 cumpria riiio abusar pai a não nos <"Xpôr
mos a que desappareça a constituição, declarando-. 
se pouco a poucu quei tal e tal artigo não é con
stitua111nal, sendo melhor que na duvida se tenha 
pur tal algum artigo,. ainda que rigorosamente o 
não pareça, por isso que· a boa 1·azão manda que 
tudo em geral que existe na constituição é con
stitucional (entendeu que era n1elhor determinar 
que o prazo de seis mezes estabelecido para,se 
fazerem 11s eleições deRde o· 1• < ollegio parochial 
até a apuração geral fique sendo de nove mezes, 
marcando os ccmpete11tes gov·irnos provinciaes 
em con~elho nesta conformidade os prazos que 
devem m~diar da reun1ilo ria 1ª parochia á ultima 
assPínbléa da a1111ração geral. 

Offereceu emenda ueste sentido que f~i appro
vada. 

O Sr. Carneiro Leão observou que o no
bre opponente ncio ouvira beD1 a8 resoluções que 
haviào sido lidas, pois ellas 11iio tendiào a dizer 
ao pod~r ex11cutivo que não convoque a assem biéa 
geral no di•1 3 de JL1nho, mns que não obstante 
ter-se conhecimentoJ nas provin ias da convoci:ição, 
não SA façiio llH oJ.,ições seni'io do 1• de J11n-eiro 
até os !inll do Abril de 1833, e por isso ficava 
em vlgnr o urtigo constitucional. 

Mostrou quo n rosoli1çiio ora neces<aria. por 
isso quo a lei dotormin•• que ch~ga'ldo o decreto 
da con v11c11çiio, o logo quo se tenha Lonb11cimn11to 
d111lu, Ho c111uiluti.o 11s lll11içõ1;s dentro da seis m,zes. 
P111·nc11ndo lh11 poróm puqirn:io o espaço prnposto 
pulu cun1111i>1s1\o p11rn ns pmvincias gra11dP.s, porque 
quutrn lll<'ZllB llUt) >11\11 sullicientes para se conr.luirem · 
11s oluiço1•s no Pnri\, o tnlvez ein Miuns Geraes, 
p01·1p10 lovnri\o nns uHimm1 eleições. qu11tro ou 
ci 11co mozoH p·1rn vi rom ns actas dos collegios 
do·S. Humilo o Purncatú, entendia que devia ser 
o pruso de seis 111ozes, espaço sufüciente para se 
fazerem as eleições em t11das as provincias, por 
mais extensas quA ellas sejào. 

Propoz, portanto, que ns eleições para - a le
gislatura que ha de servir de 1834 a 1837 se fação 
em todns as vrovincias no intervallo que decorre 
do 1° de Janeiro ao ultimo de Junho de 1833. 

F<Jí apoi11da a sua emenda. 
, o Sr. Rebouças cedeu pelo que respeita á 

ínfracção-de constituição que suppuzera, quanto ao 
dia da convocação cunfi.>ido em que o Sr. Carneiro 
Leão tivesse ouvido melhor a leitura diis resolu
ções, que o orador ouvira de passagem, mas en
tendeu que assim mesmo havia infracção, pois 
em i ttindo o governo o decreto da convocação, 
como determina a c11nstituição, a assembléa emittia 
outro para a suspensão desta mesma convenção, 
a qual pelo decret .. do governo deve ter execução 
lugu que chegar ás provincias, cujos presidení'es 
devem logo marcar o tempo dAntro do qual deve 
ter lugar a primeira eleição parucltial, a sPgunda 
dos districtos e a ulli111a apuração na:o1 camaras 
municipaes. Achou demais extraord111urio que 
anteciµada111e11te se vã suspender aquillo que 
ainda lia de existir. 
1 Continuou sustPntaado a sua emenda, fundan
do-se em que o decreto das reformas passando 
até Setembro, póde ser conhecido nas provinc~as 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 15:57. Página 3 de 4 

SJ."SSÃO EM 23 DE MAIO DE 1832 35 
quiisl ao m!)smo tempo que o decreto da ~onvo
cacão, porque a brevidade d·~ste· conhecimen.to 
está na razão inversa da maior ou mP.nor 1011gi. 
tude das provincias, e port •into aquella provincia 
que_ mais depres'la recebesse . o decreto) da con. 
vocação, mais depressa teria tambem conhecimento 
daquella reforma. · 

o sr. carneiro Leão wostrou ser menos 
exactoo que ouvira, pois devendo sahir daqui a 8 
dias o decreto da convocaçãi;> por estarmos hoje a 23, 
e podendo, segundo a hypothase do Sr. Rebouças, 
o decreto d'1s reformas sahir até SP.tembro, em 
21 dP. Junho podia o dAcreto da convocação estar 
em Santa OathBrina, Minas e S. Paulo, os res · 

. pectivos presideritts determluar as eleições no 
mesmo mez, e não terem por consequencia os 

• eleitores conhecimento da dispneição legislativa 
·sobre as reformas para a autorisação competente 
aos ·-deputados da futura ltgislaturn. 

Notou mais que, se havia inco11s_titucíonalidarle 
no que o nobre orador propunha, ella existia 
igualmente na emenda do Sr. Rebouças, que 
propunha que os presidentes em conselho su<
pendessem por no:ve mezes a execuçãv do decreto · 
da cnnvocaçào, porque dá este espaço para que 
lhe não dêm logo a execnção emquanto o 
nobre orador propunha que a a~sernbléa geral 
decretasse que se fizessem as eleições desde o 
lo de ~aneiro até o ulLimo de Junho. 

Advertio !inalmente qu~ cumpria reparar bem 
no que faz1a a assemblea gP.ral e o· governo, 
porquanto este expedi11 na fórrna da constituição 
o ··decreto da convocaçãü, o qual no mAnos até o 
presente, dizia apenas-h1li por bem dPcretar a 
convocação, etc., ernquanto a lei das flleiçÕP.s devia 
marcar o tempo, e modo po1 que se devem fazer; 
e porque a disposição de que ;;e_ trat,.va env .. lvia 
a alteração desta lei_ na parte indicada, claro era 
que nt'io se tucava nas prerogativas do poder 
executivo. 

O SR. PAULA AnAuJo suslentou a emenda do 
Sr. Carneiro Leão pelos fundamentos ex pendidos 
pelo seu autor. 

o Sr. Muniz Barretq entendeu que a reso
luçê:o podia ficar adíada, pois delermi11ando a 
constituição que o governo convoque 11 nssen1lilól\ 
geral no dia 3 de Ju11ho do 3° ann" da legitiluturn 
existente (~ · l• do art. 1021 no ~ 3• do art. 4.7 
do cap. 30 dá esta attri buiç>io ao senttdo (no 
caso do i1np1•rador a não ter exercido) dous 
mezes depois do· tempo que a constituição deter
mina no ' citado art. 102, e por isso podia espaçar· 
se o prazo da convocação. 

Foi apoiado o adiamento. 
o Sr. Ministro do :Crnperlo se declarou 

fortemente contr•1 o adiamentn, mostrando qne niio 
podia ser arlmittido pflos fundamP.ntos ·que 
acabára dH exp11nder o Sr. deputado que o 
prqpuzna, p11is se o governo não convocar ã 
assembléa geral 110 :lia 3 de Junho, tem viol\).dO 
a c11nstitui.;ào (muitos apoiados) e como tal é 
criminoso. . . · 

Foi regeitado o adiamento, votando por elle 
sómente dous Sr.s. deputados. · 

o Sr. cas.tro A.tvares sustentando o seu 
projecto, foz ver que observando elle que _tinbào 
passado as emendas da constituição na camara 
dos Srs, deputados, e ,que não haveria tempo para 
passarem no senado, e chegarem ao conhecimento 
dos collegios eleitor:.es antes da ultima apuraÇão 
dos votos, e que . . ficaria p~rdido o tr11balbo ao 
menos po1· quatro annos se acaso se niio pr<>Vi· 
denciasse para que 9 metbodo das eleições fosse 
tal que os deputados viessem autorisndos para 
as ref11rmas; tivera a gloria de propór o projecto 
de resolução que se achava na mesa, o qual 
trah "ª.d a.s e_leições . .sól_Il~nte, e-11ão da conv()cação, 
e fôra muito meditado pelo ·nobre orador para 

evitar as estaçõe~ chuvosas e enchAntes de rios 
que tornão intransitavei' eis caminho~ em Janeiro 
a Marc;11, .c.1rno sabia por exµeriencia propria 
do tempo! q?e andàra pdos ser tÕell, escolhendo 
d.emats o.i d_ias da P~schoa . da Resurreição, em 
que costurnao os ele1t"res 1r ás villas assistir 
as festas, para tornar menor o seu íncom
modo. 

O SR. REZENDE continuou a sustentar a emenda 
do Sr. Carn~iro Leão, mostrando que nos mezes 
em _9ue fazia bom tempo em umas prov1ncias 
podtao haver grandeH chuvas em r•utras. 
D~pois de mu_i breves rdhxões mais, foi appro

vada a resoluça11 do senado com a emenda do 
Sr. Carneiro Lt\àO . 

E11tn1u em discussão um projecto de decreto 
para o. estabelecimento de umll casa de correição 
na 1-'arahyba em . um convento de religiosos de 

· S. Francisco da mesrna-provincia. 
O s .... Gervasio ~eclarou que não podia 

~ar_ seu voto se~ que o 1llustre autor do,projecto 
indicasse o~ meios d~ fa_zer esta de,peza porque 
er.a. dos me10R pecunianos que dependia a effe
ctmdade rleste estabelecimento. 

_Fe_z ver quanto estimaria que todas as pro
v1uc1as tivessem estradas, canaes, ponte><, far.e is 
meios de rapida communicação e transporte, e 
todos · os mais melboraml-lntos de que principal
mente . carecem, mas era patente que n,ps falta vão 
os me10s, o que melhor se conhecia á vista do 
orçamento. 

O Sr. Rezende vot"u a favor d" prnjecto 
porque decretada a obra, depois s~ iria fazend~ 
poucu a p11uco, segui11tlo -se nisto o exemplo do 
que sA decretilra a respeito de um canal no 
Marnnhrw.· 

Advntio que a respeito deste prc•jecto havia 
n ponderar: 1°, ?s meios pecuniari .. s. quest11.o 
que estava rrmov11la por quo se pndti\o applicnr 
a esta cnsu os lO:OOUH que huviiio Hitlo vo111d11s 
parn umn •IB pris1io cum trub 1\h,.: !.!o, n 11pplic11çiio 
do conv11nto indicado, que lha pnrec111 lr.gnl, 
porquo Hondo sompre pr11prietnriu a comr11U· 
11id11do, e 1111.0 1·xisti11rlo el111 0111 d11·01to puln 
cnrenciu do r.umPro s111Tleio11te do relli.:ioHOH flUO 
re'lu"r o coucilio, ern justo que pnasllHSU ustu 
propri1•d11d" para a 11ac;1io, por Afl duvHr c11nsi
der11r e>'lll c11so. com bun~ devolut11s, a que a 
110.ç1\o pótlu d11r du~ti 110, visto existi1· n~lle apenas 
u:n fmdo. 

O Sr . Ourn.-.Jro da. Ounhu def11nde11 o 
proj~cto m11aLrn11tlo que se mio fosse applicndo o 
conv~ntn uo llm pl'npnsto ir·ae·hia >1rrui11ando ao 
p11nto de nii11 sr!rvit· ao unico religioso que nelle 
habitR, nem para o culto; emquanto podia al.'sirn 
applicar se utilmente, importando a casa d.i cor· 
reição em mu:t•l m~n11s do qu~ se fo~se necessario 
faz~r um e'tilido n .. vo ; e quando não houve~se 
di11lltiiro para cunclu1r a obra, como fóra dito, 
ficaria o couvento como estava. 

Co •1cluiu 11xpo11do a utilidade e beneficias que 
o Brazil podia colher de tão util estabelecimento 
para alguns individu11s qus se recus>io a eutre
gar se. ao trabalho para uliterem hon~sta ~ub
sistencia, pois destas ca~as sahiríào habituados ao . 
trab,,fho, e não cheios de vicios e immuralidade, 
como acontece presentemente com os que sahem 
das nos.sas. cadêas. 

o sr. cass·tano votou contra o projecto, não 
porque d"ixa-se de dP.sejar beneficios para todas 
as provincias, pois não era b.-azileiro de uma 
ou ·outra pr<1vinci11, porém de todo o Brazil; mas 
p ·irq 11 e a camara não podia decretar a u;;urpação 
daquillo que lhe não pertence, não podP.ndo 
prev •lectlr o argumento de · que um s-6 religioso 
existe naquelle convento, pois os frades francis
canos . .têm, .. uma . capitular -no Brazil,. nà · -qua.l 
dispoem das p1opriedades do convento, e que não 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/0112015 15:57 - Pâgina 4 de 4 

-SESSÃO ÉM ~3 DE MAIO DE 183! 
pôde mandar para a Parabyba 5 ou 6 religiosos 
que aproveitem aquelle conve11to a favor da 
communidade que não está extincta, e r1ue é de 
muita utilidade, ten lll ftiit.1 benPficios 'Axtraordi· 
narins no tempo do Ma1leiN na .6 ahia, reculhendo 
pobres que estando em certas circumstancias nã<.> 
podião and•1r a pedir pelas ruas, dand.,·lhes de 
comer, e alimentand.o ainda hoje pes~oas de certa 
ordem, dando esmohs e alliviando finalmente os 
soffrimentos de muit•is infelizes. (Apoiados.) 
. Lembrou ultimamente que a camara procedêra 

por ·maneira diversa a respeito dos bens da 
comm1rnidade dos religiosos de S. Felippe Nery 
em Pernambuco, que· havia uma lei feita pela 
assembléa a respeito da excepção do pleno direito 
de propriedade, e que não convinha de modo 
algum prescindir das formulas legaes. 

o Sr. Oosta. FerreJ.ra. fez ver que se a 
nação em consequencia de apuro em que se achasse 
minorasse os vencimentos de seus empregados, 
ou quando por julgar inuteis alguns empregos, 
quer civis, quer ecclesiasticos, quer militares, os 
extingue, não commette acto algum de injustiça, 
porque os empregos oão forão creados para os 
empregados, mas para bem da contiervaçào dos 
estadus, e p0rque é evidente que não ha classe 
alguma dos que servem ao estado que ~eja 
proprietnria daquillo que desfructa em virtude 
do .Jesempenho dos deveres a que está e.dstricto, 
como orden11dos e mais paga1_nentos que se fazem 
a todos os funccionarios publicas, quer seja 
imperante que tem uma dotação, quer · mini ~tro 
de estado que tem ordenado, quer fcclesiasticos, 
que em virtude de serem ministros do culto e 
expargirem as luzes, têm uma renda que hoje 
Ct•stuma ser p·ecuniaria, á imitação das nações 
mais civilisad!ls; mas antigamente era paga em 
tenas pura seu usufructo, as quaes afümçavão a 
sua subsistencia, e nunca lhes erão dadas em 
propriedade ; era claro que u~nhuma iuj11stiça se 
lhes fazia em fazer reverter para a nação as 
terras de que eríiol usufructu •rios para o <lesem~ 
penbo de dtiveres, que hoje não preenchem, como 
se acabára de ouvir, pela impossibilidade de um 
só religioso cumprir deveres -incumbidos á com
munidade, sendo até contra o direito canonico que 
um só religioso esteja em um convento passando 
vida folg11da. 

Lembrou que se podião supprimir os conventos 
que se julgarem nocivos á sociedade, doutrina 
que é de Benedicto XIV; e quando assim se 
não quizesse entender, cumpria resLituir os bens 
dos frades da communidade de S. Felippe Nery, 
em Pernambuco, e atá dos jesuítas. 

Concluio, mostrando a utilidade das casas de 
correição, de que o Brazil muito carece, A achan
do-se estabelecida a consignação de 10 :DOOS para 
obras publicas, podia applicar-se para este esta
belecimento. 

O SR. CA.Ssu.No lembrou que havia lei relativa 
â maneira de possuir os bens de mão-morta, etc. 

O SR. CosTA FERREIRA. continuou a sustentar a 
sua opinião pelos pr.incipios em que se fundára 
antecedentemente, mostrando que os religiosos 
tinhão tanto direito á propriedade Je seus bens, 
como um official de marinha ao vaso nacional 
que commanda, ou um militar ás fortalezas que 
governa. 

O Sa. Ra:zENDE advertlo que o caminho de 
que pareci~ q11e se exigia que se lançasse mão 
era mais comprido, mas vinha 11 dar no mesmo 
resultado, não passando a questão de formulas. 
Fez mais algumas reflexõ~s par11 mostrar quão 
pernicioso é o estabelecimento de padres men
dicnntes. 

O Sn. CASTRO D: SILVA. lembrou que o decreto 
de 7 de Dezflmbro de 1831, sa11cc1011ando uma 
resolqçã.o do conselho geral da provincia de 

Pernambuco, decldio a q'uestão, pois se haviã11 
dispensado as formulas de primeiro extinguir a 
corporação para depois applicar os bens_. 

O Sr. Oassiano continuou a sustàntar a sua 
opinião, repetindo que sem a ob>ervancia das 
formulas não ha liberdade (apoiados), sendo a 
ellas q11A a lQglaterra •io<ve a lib~rdade de que 
goza. Disse mais que diff~rente era não extinguir 
a corporação e applical' os bens de fazer esta 
applicaçào depriis de a extinguir ; estou, portanto, 
co11 tN o projecto. 

Depois de mais algumas tefiexões, em que se 
mostrou a inconveniencia de se applicar um 
edificio velho para .um estabelecimento que devia 
ser principiado todo de novo, porque as obras 
remendadas ordinariamente custão mais que as 
novas, além de qu!) a casa de correição exige 
um complemento apropriado ; e se ponderou 
igualmente que os embaraços contlnuavão a 
existir, por isso que nunca se poderá entender 
que as obras publicas de que tratava a lei do 
orçamento dissessem respeito á casa de correição ; 
tendu finalmente os senhores de opinião contraria 
sustentado o projecto, procedeu·se á votação, e 
foi approvado o projecto na parte em que pro
punha que na Parahyba _se creasse uma casa 
de corrr.ição, e rej eitado quanto á applicação do 
convento indicado. 

Entrou em discussão o lo artigo do projecto 
de resolução sobre a preferencia dos officiaes 
do exercito- aos empregos publicas. 

O Sa. REB••UÇA.S oppoz-se a elle, citando o 
~ 14 do art. 179 da constituição, que diz: ((Todo 
o c"idadiío póçie ser admittido aos cargos pu
blicas civis ou militares, sem outra differem;a 
que não 'seja a dos seus talentos e virtudes. 11 

Com o que provou que era anti-constitucional. 
O SR. R&z.i,:NDll: entendeu que o projecto não 

era anti-constitucional, ao mesmo tempo que 
era muito economico, pois tendia livrar a nação 
de grandes despezas sem offender o interesse 
dos , militares que fossem empregados, grande 
parte dos quaes melhorarião notes de sorte. 
Propoz emenda para a suppressão da 2• parte 
do artigo. 

O SR. SouTo se oppoz ao projecto, não só 
porque envolvia tal qual privilegio a favo1• de 
uma clatise de individuas em detrimento de 
outros que têm igual direito aos lugares, como 
porque ia causnr grnnde damno ao exercito, pois 
os ll)ais capazes serião aquelles que requererião 
os empregos, e a conaervaçüo destes no exercito 
é indispensavel, e até porque não remedêa nada, 
porque estalido-se a fazer reforma nas estações 
publicas e empreg·indo alias menos indivíduos 
do que os empregaàos existentAs, muitos dos 
que ficão fóra , têm capacidade e não . se lhes 
podia tirar o direito de entrarem nos empregos, 
á medida que isto pudesse ter lugar. 

o SR. CASTRO E SILVA apoiou o que dissera 
o Sr. Souto quanto ao Indo político, entendendo 
cpmtudo que não havia inconstitucionalidade na 
medida, .aliás cumpria confessar que era anti
constitucion~I a lei do thesouro, que em igual· 
dada de circumstancias mandava preferir os 
casados. 

o sr. Ferreira da Veiga votou contra o 
1° artigo, não só pelos argumentos expandidos, mas 
até porque o artigo inciue o 'manifesto absurdo 
de suppôr só a duas classes de indivíduos, um 
de officiatis do exercito que têm prestado ser
viços á nação, e são dignos sómente dos em
pregos, e outra de cidadãos que os não têm 
prestado, qunndo havia muitos outros Individuas 
que tinh1\o ~restado serviços á nnção e cujos 
direitos se nua devido poster~ar para favorer.er 
a uma classe sómente . · 

« Eu tambem desejo, Sr •. presidente~ que ~ 
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camara tot1fe em consideração a sorte da classe 
militar, que tem !'lido pouco favorecida, da qual 
muitos individuos desligados dos corpos a que 
pertencião ficárão reduzidos nos seus venci
mentos, que para uns mal chegiio e para outros 
são lusufficientes para sur. honesta subsistencia; 
mas devendo lançar mão de meios que, rnelho
rando a sua sorte, não fação injustiça ás outras 
classes. >) 

ConcluiC1, repetindo a razão produzida pelo 
Sr. Souto, de não convir privar o exercito dos 
ofticiaes mais dignos que têm de desempenhar 
serviços tão importantes como o militar. 

Dada a hora, ficou a mataria adiada. 
O SR.· PRESIDENTE nomeou os membros da 

deputação que deve dirigir ao throno o voto de 
graças. Srs. Rezende, Evaristo e Gomes de. 
Fonseca. 

Levantou-se a seseão. 

Sessão em 24 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

A's 10 horas e um quarto abriu-se a sessão, 
leu-se e approvou-se a acta da antecedente. Acha
rão-se presentes 68 Srs. deputados. , 

Officios que se lerão no dia 23 : 
Do ministro do imperio enviando uma cópia 

do relatorio dado pelo engenheiro incumbido do 
exame a que se mandou proceder na estr .. da do 
Rodeio da serra de S. Anna. - Foi á commissão 
de commercio. 

Do dito ministro remettendo uma cópia do 
decreto de 12 de Dezembro do anuo paRsado, 
pelo qual foi jubilado Leaudro Bento de Barros, 
na cadeira de primeiras letras da villa de S. 
Sebastião, com o ordenado por inteiro. - Foi á 
commissão de pensões e ord•mados. 

Do mesmo ministro transmittindo uma. repre
sentação do juiz de paz d!í freguezia de Pouso
Alto, com um requArirnAnto dos habitantes da
quelle lugar, pedindl) que o elevassem á categoria 
de villa. - Foi á commissão de estatística. 

Do dito ministro contendo um officio do secretario 
do conselho geral da provincia de Minas, com 
a representação deste pllra se invalidar naquella 
prpvincia o decreto de 12 de A,iosto do anno 
passado, que prohibe a accumulaçào dos cargos 
de membros de taes conselhos, camaras munici
pe.es e conselhos du governo. - Foi á commissão 
dos constilhos geraes. 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adoptou e vai dirigir á .. sancção imperial 
a resolução desta camara tomada sobre outra do 
conselho geral do Maranhão, determinando que 
os pesos e medidas -em toda a província sejão 
iguaes aos da capital da mesma província. -
Ficou a camara inteirada. 

Forão á commissão de petições, afim de terem 
a devida direcção os requerimentos de Caetano 
âe Souza Coelho, José Francisco Xavier de Castro, 
Manoel José· Per~ira, Antonio Maria Marcellino 
Verani, José da Silva Ramos, e varios ex. soldados 
de differentGs corpos de la linha da guarnição 
desta côrte. 

J,eu-se e approvou-se um requerimento do Sr. 
Aureliano, exigindo informaçõtis do governo- sobre 
a reintegri;u;ão em seu posto .do capitão de fragata 
José Domingos Moncorvo. 

Lerão-se, approvarão-se e adiarão-se varios pa
receres de commissão. 

Forão a imprimir os projectos de lei fixando as 
forças de mar e terra pare. o a11no financeiro de 
1833 a 1834, offerecidos pela commissão de ma
rinha e guerra. 

Procedendo-se á eleição da commissão que deve 
jr ao füesouro afim ·de v~rifi.car o rela~orio d~ 

ministro da fazenda, forão nomeados os Srs. 
Calm1rn com 41 votos, Ledo com 41 e Araujo 
Lima com 37. · 

Entrou em discussão o parecer adiado da com
missão· de constituição rel<itivo a ser chamado urp 
supplente em lugar do Sr. Clemente Pereira 
com as emendas apoiadas, e venceu-se que ficasse 
ainda adiado até u julgamento do Sr. deputado 
no senado. 

Lidos e approvados alguns outros pareceres 
ad1·•d!Js, ~eguio·se a discassão do projecto de re
soluçao vmdo do senado, sobre o·tempo das eleições 
para dAputados, com as emendas que olfarecerão 
o Sr. Castro Alvares e as commissões de consti· 
tuição e especial das eleições. 

Veio á mesa a seg11inte emenda do Sr. Rebouças 
que foi apoiada : 

cc Que o praso de 6 mezes estabelecido para -se 
fazerem as eleições, desde o primeiro collegio 
parochial até a apuração geral fi.iue sendo de 9 
mezes, e que os competentes governos provinciaes 
em conselho marquAm nesta conformidade os 
prasos que devem medi:u da reunião da primeira 
assembléa parochial á ultima de apuração geral. 
- Salva a redacção. » . 

O SR. CARNEIRO LEito offereceu a seguinte, que 
tambem foi apoiadfl : 

u Artigo unico. - A" elAições para a legislatura 
que ba de servir d~ 1834 ·a 1837 se farão em 
todas as prnvi11cias do imperio no inte1·vallo que 
decorra do 10 de Janeiro ao ultimo do Junho 
de 1833 - Salva a redac.;ão. » 

Não se vencAndo o adiamento da mataria, como 
se pedio, e julgando-se esta discutida, foi regei
tada a res1iluçãu offerecida pelas indicadas com
missões, e appr:>vada a do seoadu, salvas as 
emendas ; e destns, a do Sr. Carneiro Leão, 
prejudicadas as mais; enviando-se o vencido á 
comm'fs:;ão de redacção. , 

E11trou em discussão o projecto relativo ao 
estabelecimento de uma casa de corr~ição na 
cidade da Parahyba, e o Sr. Rezende mandou á 
mesa a segui11te emenda, que foi apoiada : 

- « Art. 1. 0 Haverá na capital da proviucia da 
Parnhyba uma casa de correição. 

cc Art. 2.o Fica applicado para este estabeleci· 
manto a casa ou convento de S. FrRncisco da 
dita cidade. » 

Foi regeitado o projecto e o 2• artigo da emenda ; " 
approvado o 10, o qu.ü foi remettido á commissão 
de redacção, afim de o redigir para a terceira 
diacuss1io. , 

SAguio-se a discussão sobre o projecto que esta· 
belece que os offi.ciaes do exercito tenhão prefe
rencia em concurrencia aos empregos civis, e a 
elle offereceu o Sr. Rezende esta emeuda, que 
foi apoiada : 

cc Supprime.-se a ultima parte do l• artigo. )) 
Ficou adiada a discussão pela hora. 
Annuio a camara a que se pedisse dia e hora 

para o recebimento da deputaçào que deve levar 
o voto de graças. 

Deu-se a ordem do dia e levantou-se a sessão 
um quarto depois das 2 horas. 

Ordem do dia 24 : - Di,;cussão do parece-r da 
commissào de contas do anno passado, impresso 
sob n. 223, !!Obre a conta apresentada ao thesouro 
pelo ex-imperador. Discussão da resolução deste 
anno, sob n. 14, annullando uma deliberação do 
conselho presidencial da Bahia sobre o concurso 
de c'adeiras vagas. 1 ª discussão do projecto 
offerecido pela commissão ecclesiastica do anno 
passado, marcando os impedimentos matri~oniaes. 
l• discussão do proj Acto ofl~recido pela mesma 
commissiio no anno passado, sobrb a crt>ação de 
caixas ecclesiasticas em - cada província ·e em 
cada parochia. la discu~siio do projecto anne
xando á província do Rio de Janeiro a villa e 
termo de Campos de Goytacaz,as, impref!SO sob 
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n. 133 do anno passado. 1~ di~cussão do proje~toe 
sobrn a n ·•turalisaçflo dos colono~ estrang··iros 
est .. bPlecidos na provincia d" Rio Gr·andi> do 
Sul sob n. 187 1fo anno passado. 2• discussão 
do proje.cto n. 177 sobre a pref~rencia ~ris offi_ciaes 
do ex>< rei to ans empril!?OS c1 vis. D1scussao .•la 
resoluçiio do anno passado, sob n. 68, a r~sp1'1to 
da liberdarle d11s escravos que offerecerem:n preço 
de sua 11-valillçiio. 3a di-.cussão do projecto vindo 
do seli>1do -sobre o p~ocesc;o dos membros da 
familia imperial, senad 01res, etc. 

Lido o Hxpediente entrou em discussão o pa
recer da commissão da fazenda sobre as contas 
do ex imperador. · 

O Sa. Mol'ITEZUMA. ponderou q·ue, s 11ndo a ques
tão dd surnma impnrtancia, era indispensavel 
que a commis~ào declarasse o computo gasto 
com rPferPnda dos ministros e sem ella; para 
conhecimento da camara . 

O SR. CASTRO E SILVA fez que vêr a conta corrente 
devia ser impressa, porque della constavão torlos 
os esclarecimentos sobz:e a divida que n.iio foi 
contrahiol>t em consequencia de referenda dos 
ministros, e aquella que o foi. 

- O sr. Monte,.,uDJ.a entPndeu qUA ã vista do 
que ouvira lhe parecia melh·•r adiar a •li,; cns~ão 
para se imprimir a conta cnrrente, vbto quA o 
parece.r não tratava de parcel!as, e por isso na im· 
po>1sivel avaliar o que diziaelle, e o voto •Pparado. 
Advertio, porém,.'1ue se acamara quizessH P"•lia 
tratar já da questão l"e os ministros quP. refe. 
rendarão as ordens para as dPsp~zag que fazem 
obje.cto da divida siio obrigados a entrar com o 
mo11tante de.stas ordens. r 

Pedio que. no caso de se adiar a di•cussiio pnra a 
impressão indicada -Se exigiR:1em d" thPs(luro as 
cópias auihenticas de que falla o parPcPr, ri P todas 
as ordt>ns que aut.1risariin a dPspezn, para quP. 
a carnara possa fazn ' lfectiva a r_e8p··nsab111dade 
dos ministros nt1 purt~ crimi .. al, po ·ien1lo Astas . 
cópias vir para a camara qnasi ª" niesmo""tempo 
em que víes~em os imprPssus. 

Foi apoiado o adiam,;nto. 
O Sa. AMARAL ente.ndeu que era dAsnP.cessario 

o adiamento, p"rque ,, camara 11 havia rejP.itado 
no anno passad11, pois sA .tratava de pri11c1pios, 
e- a questão em 11aiia dt;i;ia rnspeit11 a cont:is ; e 
quando o Sr, deput ido •tU •zesse ser esclarecido 
-sobre a materia dHVia ler o officio do ministro 
de f·•zenda, o Sr. senalior Borges, o que satis
fazia c"mpletamente. 

o Sr. oarnetro Leão dis~e que ' o adiamento 
tinha talv~z por fim fazer uma doaçà" ao imperador 
de. quantia qu~ devia, pois PXistin.fo aqui ·u.11 
procurador , delle com aut11risação para vender 
seus ÓAns, elle podia pr .. c1oder a esta venda ne»te 
intervallo, e a naçri.n ficari 1 pt>rd..,nrlo. 

Advertio que havia algumas quàntias despendi· 
das sem referenda dos ministros e outrrts com 
ella, e que a respeito tauto de uma como de outras 
a nação tinea acção contra o ex-imperador, de
vendo procurar o que mais bem parado estiver, 
persuadindo·se o 11obre orador que os ministros_ 
não terão bens sufficientes para a soluçã0 de 
quantias tão avultadas. 

Votou contra o adiameqto. 
O Sr~ Mont;e.c.uma para arredar de .si a impu

tação . de que elle queria fazer ao ex·im perador 
a doação indicada, lttmbrou que fóra elle quem 
no dia antecedente requerar11 que se trntssse do 
parecer da corni:riii;são, e . que fóra o illustre 
membr9 da comm1ssão que mostrára a nece8Sidade 
do adiamento, cuja decisão deixava o orarlor ao 
modo de entt>nder da camura, 11ue se quizesse deci· 
dir desdA já a questtlo de direito, podrn proceder á 
su~ ;_di,scu_s~ãp agµ_ra,: e, se; .uão o qul:i;tis:;e i<1rnão 
depois de ter conhecimen~o perfeito da materia 

sp.açasse o discussão, comtanto que as contas· 
f .. ss~m impressas com urgencia ," e se approva 
d<> sJ., já o parecer dR com missão na parte' em 
que exige que o governo remetta cópias authen- · 
tiGas das ordens exoedidas pel!ls difforentes mi· 
n i ~ tros ácerca ·desta divida·; 

Fui rfljeitado o Rdiamento depois de mais algu· 
mas breves reflexões. · / 

o Sr. Castro Alvares sustentou o parecer 
separado na parte em que diz que se fação 
responsaveis os ministros q11e darão as ordens 
para estas despezas, pois que sem el\es darem 
suas contas e a assembléa as tom!lr nada se tem 
feito, e sem que se effectue a verdadeira respon· 
sabiltdade a qu& a constituição manda que elles 
s~jà·• sujeito~ não gozaremos das vantagens do 
syst~m 1 constitucionttl, pois do C<lntrario o corpo 
lP-g i>'l tivo iria determintlndo cou•as que nunca 
se effectuadão, e os ministros continuarião a fazer 
o qu'l quize-sem, não se embaraçando com a 
aut .. ri.Jade qu~ legisla. 

Passnu dep .• is . a mostrar que o ex-imperador 
ni'io p11dia ter dispo1sto dos dinheiros que esta.vão 
no th"snuro s~m quii o che(e •la repartição o 
d ~ t e rmiu 1s;;e, "' por est~ fa ~to havin n ' agente do 
poder executivo tomad1> sobre si a respon,abili
dadP. das quantias assim dispendidas. sem auto
ri~fl çà" legal. 

C11ncluio fazendo vêr que quan11o os bens dos 
ministros nã .. <;hegassP.m para solução da dívida, 
deverit1 exigir -se o pagamento do resto pelos 
bens do ex-imperador. -

o Sr, Carne ir-o Leão pronunciou-se a favor 
do parecer da cornmissãll e contra .o vo.to separado, 
'advertindo que a commiss5.o· não· queria tornar 
irresponsaveis os mioistrois que autorisarãn as 
despezas, 11u to!Hi'ariio que os empr~gados subal
tArnos na caixa de Lundres fizessem taes despezas 
sem ord"' rn do mini'sterin, antes a commissão 
concluia pedindo que se exijào do governo cópias 
auth .. nticas Jas ordens que au.torisaràu estas 
LlespPzns, para quP a camara p11ssa tornar effectiva 
a rt-sp- usabihdaJe na part11 criminal ; ao mesmo 
tempo 1~u~ querendo salvar, ac .. utelar qualq~_er 
pr~.ju1z., que p11ssa ter a nação, pi'0punba que 
se usas:ie contra os bens do ex-imperador da 
acção que tem o thesouro, não só sobre os deve
dores im mediat11s, mas até sobre os de-vedo-

. res dos devad_ores, sendo até o ex imperador 
devedor imm P.diato, porque foi elle quem ctJn
trahio estas dividas, e os ministros · sti.o respon· 
saveis, não porque fossem elles que a contrahis
sem, mas porque deixarão que fossem contrahida; 
m.edida .,sta tanto maia ju:ita, quanto todos >1abião 
que os ministros não s:'io tão l'lbundantes de bens 
que po•sl\n pagar tão avultadas summas. 

Passo1u depois a "'provar que a inviolabilidade 
do imperarJ.,r, de que trata o art. 99 da const1tu1çiio 
dn imp-rio dizia r"í1P Aito sómentA d ~ua pessoa 
(IZ do ím pe1·ador é inviolavi>l e sagrada : elle não 
está sv.jeito a responsabilidade alguma) não 
podendo ser perseguido por cri1nes, mii:i que seus 
bens estãu sujeitos ao pagame .. to de suas dividas 
(apoi.ad11s), sendo evid.~nte a differença da respo~· 
sab1hdade moral e c1v1l, ·o que era tanto . mais 
certo, quanto i.;to claramente se deprehende do · 
art. 114 da mesma constituição. · 

À dotação .. . serão entregues a . um mordomo 
nomeado pelo imperadl)r, com quem se poderá() 
tratar as acções activas e passivas co·ncernentes 
aos interesses da casa imperial; disposiçà•> que 
hem claramente o responsabilisava pelas dividas . 
porque elle possa ser responsavel á n11ção ou 
aos particulares. 

Ooncluio dizendo que portanto se devia pri
meiramente 1·xigir a solução pelos ben~ do ex· 
impe(ador e depois pelos dos ministros, se 
aqu\lll ~s b~ns ntlo chegussém. 

o S.R. ÜAIIN.&rao DA. OUNH.6: votou pelo parecer 
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da commissão, lembrando que as desp~z,as havião 
sido feitas em beneficio particutar do ex. unp erador, 
que portanto devia indemnisar a nação pelos 
seus bfflls, i1liás a mesma nação ficaria com est~ 
grave prt>juizo. 

o Sr.-. castro Alvares re~pondP.·u que a 
despeza fôra feita no tempo em que o ex-imperador 
era ínvio lavei e não estava sujeito a responsabi · 
lidade alguma ( nrt. 99 da consfüuiçã1 ), e o§ 6° 
do art. 133 declar•va re::iponsaveis os ministros 
de estado por qualquer díssipaçélo dos bens pu· 
blicos, além de outro~ objectos de responsabilidade 
de que trata o artigo citado, e por i•so queria 
o orador o inverso do que se propu11ha, e era 
que no caso de nãco chegarem os bens do~ mín1str,1s 
a nação fosse satisfeita pelos· do· ex-imperador. 

o Sr. Oarneiro Leão observou que o Sr. 
Castro Alvares 'ra contradictorio comsigo mesmo, 

pois estabelecendo o principio de que oex-imperadvr 
não era rei1ponsavel pela soluo;ii.n da divida em 
questão sujeitava os ber1s do mesmo ex impera•l .. r 
a esta responsabili!lade no ca~o de não chi;g;1ri;m 
os dos ministro~. Repetia os argum•ntos PX. ,1rt1d <> S 
no seu antecede11te discurso pãra mostrar •iue 11 

invi11labilidade .. do Px-imperador dizia sórne11te 
-respeito à sua pessoa, e não a seus bens. 

o Sr. Ferreira da Veiga concordou com 
o Sr. Carneiro Leão emquanto exige que os ben~ 
do duque deB,-agança, t·o1no principal devedor s~j -'io 
primeiro qu~ todos responsaveis pelas quantias 
porque se obrigou para com a nação, mas nã0 
emquanto . apprOVll o parecer- da commissão, qu t1 
de todo des11nera. º' ministros da responsabilidadt1 
pelas quantias que faltarem se não ch .. ~arem os 
ditos bens . para solução da divida, __ e para con· 
ciliar . as opiniõ .. s. propoz qUP. se supprimissoi•n 
do parecer as pdlavrr.s - 11a parte criminal - fi 
can do a~sim os u1111istrns respuusaveis, tant•• p~l•> 
delicto que cummett~,rão n .. s tlt•svios ·los ·linb .. iros 
da nação, como pelas quantias para cujo paga· 
mento não chegarem os beus do du4ue de jj1 a 
gança. 

o Sr. Oosta Ferreira di,.se que niio jul · 
gava o ex· imperador r1•spo11,avel pelas dividas d t1 
que se tratava, 11creditandu o nobre orador que 1st .. 
era um verd11deiro ruubo, oµiuião qll.H pronun· 
ciava com tanto maiti frnnqueza, quanto ellt1 não 
sabia dar á:> cousas S!Jn!io o s~u verllad .. iro nome, 
chamando a um gato, gato, e a u11111 rapoza, rapuz,., 
embora liveRse 1:1ido descomposto pur isso no 
Diario do Governo pelo marquez de Tttubaté, 
quando aliás o nobrn orador tini.ia plenaurnnte 
prova ilo que a respeito deste nrnrquez diss1•ra 
na sessão passada, 111lo só porque os ministros 
que se ac:havào presentes nuda disserno em dbfeza 
dellu, mas até porque um dos ditos mini<tros 
part1cipára que ia mandar responsab1lisar o mesmo 
marqu1Jz pelo que indevidamente recebera; como 
dep .. is se verificou, e se prova do mesrno.Diado 
ào Govei·no. E que send" as despezas [e1tas um 
verdadeiro roubo, uão feito gratuitamente, mas 

. a troco de habitos, commeudas, condados e mar· 
quezados, se se fosse hoje a responsabilisar os 
bens do ex-imperador para solu°Ção da divida in- . 
dicada, cumpria fazer despir os habitos e tirar · 
os marquezados cuncedid·•s por t3l mut1vo. 

Continuou mostrando a necess1daJe d.i tornar 
effectiva a resp .. nsabilidaJe dos minis.tros, obrigan
do-os · por seus ben::; apagar .as dt:sµ • zas que huv1ão 
autori~ado por s~as ordens, satbfaze11du u tix
imperadur llep"b an,; ditos mi111otros, 1• que elle 
certamente faria, mórmente sendo hoje rPgenttl 
de Po1tugal , e sendo provHlvel que amanhã 
queira ser regentu do B1az1l, para.o que queria. 
fazer partidistas pagando as ·quantias de que se 
tratava. 

o Sr. Maria' do .AJD.aral. defeudeu seu 
voto separado . fazendo v~r que á cam,~ra competia . 

mandar responsabilisar na fórma das leis aos em 
pregados e ~i~ pessoas envolvidas neste negocio 
paritcompP.tente indemnisação dil fazenda,, e não 
declarar que ful!lno o sicran .. é devedor, porquanto 
pert .. ucia ª" p·•,ler jud.dario d<Jcidir se o ~x 
i111p .. ratlor era r~sponsavel civllnwnte para· ·em tal 
caso ~ .. r d~man . tad •1 . AJvertio que era contra a 
co11,.;tituiçi'io o dizer-se que os ministros são sõ -

. mente responsavás cri111inalmeute e não pelos 
objectos de finanças, porquanto depunha contra 
isto o ~ 60 do art. 133 . Fez mai~ algumas refl.Axões 
neste sentid1i, e con 1ll u10 dizmdo que parecia 
mâis justo que se obrig.1sse primeiro os ministros 
a pagarem, e quand, • se11s b ... ns não chegassem 
se indemnisasse a fazenda nacioual pelos bens 
d'l ex-imperador. 

o Sr. l\'.l:o n tesu m 1 d 1·f~11dP.u o voto BP.parado 
por ser ju~to, e sati<'f!lzer as vistas da carnara, em
q ua•1 to isto 11ã" llco11tecia. com o partice r da 
cornmissfüi, ·porqu" tend<> deelarndo qu e .exislião 
dividas f .. itas p ... to ... x imperador sem referenda 
d.os rniuistros, e outras que havião sido -contra
hidas c11l!I ella, a commi<sào !<Ujeitava os 
bens do ex·imperador á re.sponsabilidade de todas 
estas tliviJas, •1ua11<l·• a juo1 tiça µedia qu~ as 
feitas p .r ordtJ11s referendadas pelos ministros 
fo,sem p•ir elles pagas, e as lllltras pPlos uen~ . 
do <'X-i operador ; accrtisc~nd·> a isto que o parecer 
queria que f.,:;sern os mi111stros resp 0 1nsaveb s6-
me11te crirninal111ente, c0mo ti• ando lb.es absolu
tamente a r..isµonsa.bi11d,.de civil, na parte das 
despezas foi tas por ordt!m que elles ref0rendarão. 

A·lverti•>' que cumpria não estabelecer tal pre· 
ced..,nte, por 1ue para o futuro poderião os mi
nis tros s .. r fa~dis em dar ordons para. despezas 
desta natLtrtiza, e não tendo o imp~r 1dor bens 
que µ .. ss11i.1 a·1ui o ex-imperador ficaria a naç9o 
perd en 10 , quando o melbur rne1.. de veri
ficar a responsabilidade era obrigando-os a 
pa~ar despezas por elltls d~te rminadas, sem leis 
qu" para isso os autor1s E>, pnb 1u1 parte criminal 
é 111 ds facil serem os juízes inclinados á com
paixã .. , ernquanto que, quando se trata da res· 
po11sabilidade pecuniaria to.to o cidadão tem inte
re:<se em que ell>1 se verifique, por não poder 
encarar bem o dti<perdicio <la quota CHlll que con
corre para as rendas da nação, Btt ndo e,;ta a 
pratica de t• .'dos os goveru"s reprtisentiitivos. 
EntendHU que a emonda ·IO Sr. Evaristo não satis
íuzi11 por ser curta, mnquantu se reduzia a tirar 
n pt1lavra - criminul - d .. nde se nà•> seguia que 
os beus do>! mi .. istros Ucaviio responsav.,is por 
estns divl•las, por isso que os outros princípios 
do p11recer llcavão P"rma11ecend11, e os doct1U1f!J1tos 
podnio só vir t\ ca1111tru para a responsabilidade 
c1·i111inal, e não civil, que compete aos trib~
naes. 

o S:r. castro e Silva manifestou quanto 
sentia que se não tivesse a ·1i11do a quHstã11 para se 
i111prim1rem as peças em .qu e se fundara a com
missào; não só para esclarecimenLo da camara, 
co1110 para que a 1iação soubesse como se dis
siparão os dinheiros publicos. Fez ver que a 
commissão ·encarava a questão pelo lado civil e 
politico .; que a constituição reconhece a inviola
bilidade "'' mo11arch; ~ nos actos publicas e não.
nos particulares, pnrque, até estabelt:ce que se 
possa de ... an 1ar o seu mord .. mo, e logo que o 
1;X·1111 perador fez esta transacção com o tbesouro, 
mais como particular, tio que eorno imperador, pare
Cià que aqnelle CJUe tfaofruio 11s bttnS da nação está 
respo11savel pel .. s s ... us bt: 11S á SUH. re,tituição. 
E P••r·iue o rot1bo trnha acçao civil e criminal 
vi11hão estas a verificar·Stl criminaes nos 111i11i.s
tros que devem S(lffrer a p"ua do Jelicto que 
commettc:rào, e civil no ex in1parad11r que foi 
conniveute, e como tal é responsavel pelo dinheiro 

. que tirou, não se poden\io de . ma.neíra alguma 
9brigar ~s ll!i~istrQs. a pagar despE!zas . que .lliiQ 
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forão feitas por sua ordem, entendendo co.mtudo 
o nobre orador que a esta responsabilidade_ 
estavão sujeitos pelo que respeita ás despezas 
cujas ordens referendarão; mas resultaria daqui 
que a nação perderia tudo porque os· ministros 
não têm dinh'Jiro para pagarem 600 e tantos 
contos, importando só a despeza do casam'ento 
em 40,889 lib. st. -

O Sr. Mini!ltro do trnperio se oppoz aopa
recer da com missão, porque englobando as som mas 
dispendidas por ordens referendadas pelos minis
tros, com outras que forão feitas sem esta refe
renda, sujeitava os bens do ex·imperador ao 
pagamento de toda a somma, não fazenda caso 
da responsabilidade dos ministros senão na parte 
criminal, quando os ministros devem pag11r tudo 
quanto illegalmente fui despendido por ordens 
por elles referendadas, ficando os bens do ex
imperador ·sómente responsaveis pelo paga1I1ento 
do que despendeu sein ordens referendadas pelos 
ditos minititros, sendo responsabilisado quem em 
Londres deu dinheiros naeionaes que existião 
na caixa de Londres sem ordem referend•1da pelo 
ministro da fazenda. 

O SR. REBOUÇAS participou que a commissão 
se dirigira ao senado, e fôra nelle introduzida 
por uma deputação, e tendo sido lido o libello 
accusatorio, o presidente declarára que partici
paria o dia em que o réo devia comparecer para 
se proceder é._ accusação. -

Foi lida e apoiada uma emenda do Sr. ministro 
do imperio. 

O SR. MoNTESUMA se oppoz a esta nova emenda 
tambem, e continuou a vcitar pelo p•>recer separado 
que deixa toda a latitude para que se execute 
a lei da responsabilidade, e o podt1r judiciario 
decida a questão como convém na conformidade 
das leis existentes. 

O Sn. MARIA DO AMAR.U. accrescentou que havia 
uma rnzào mais para se votar contra o parecer 
da commissão, e vinha a ser que nelle se incluía 
a importaucia do debito de libras st. reduzid~s á 
nossa moeda ao oambiu de 35, quando no tempo em 
que a divida fóra contrahida estava o cambio 
muito mais baixo. 

Foi apoiada uma emenda do sr:' Paula Arúujo 
para que em lugar da qua11tia em réis, se diga 
no parecer da commissão 90,746,13 3.lib. st. 

O Sr.Ferreira. du V'etga declarou que que
ria corrigir a sua primeira opinião, pois refiectindo 
melhor no parecei· B!lpurado, ficara persuadido 
que u idéa primaria delle é que dev.ia passar 
por 1:1er l\4uella em que accordando ·se o~ prin
cipias se respeitav11 a divisão de poderes, cum
prindo que a caml\ra se nl\o vá ingerir no que 
lhe 11ão pertence, nem vá evadindo os poderes 
uns apoz outos ; approvando porém a idéa prin
cipal do voto separado queria que fot:1se de outro 
modo redigido, apresentando-se a idéa primaria 
simplesmente, por não lhe parecer'necessario que 
a camara leve pela mão aos ministros de estado, 
nem que os aconselhe, devendo portanto reenviar-se 
ao ministro da fazenda os papeis _respectivos para 
que elle proceda na fórma das leis. 

Offàeceu uma emenda que foi apoiada. 
o Sr.nebouças pron'ii.nciou-se a favor do voto 

separado e contra o parecer da commissão, por
que não pndia entender que se pudes"'e dividir 
a responRabilidade civil da criminal, pob sendo 
o dispt ndio illegal dos dinheiros nacionaes um 
peculat\1, e sen,lo o peculato um crime, era 
evidente que quem o tinha commettido estava 
incurso na responsabilidade criminal e civil; e 
como nãó podia ser demandado um individuo 
inviolsvel tira l•Vidente que a responsabilidadu 
a respeito do ex-imperador são existia ; sendo 
port\ltnto Bómente respons11.veis os ministros quo 

mandarão fazer despezas para que niio estaviio · 
autorisados, e os empregados subalternos que 
não podião. despender dinheiros da nação sem 
ordem do respectivo mini~tro. 

Concluio votando pelo parecer separado. · 
o sr.Paula Araujo fez ver que devia passar 

o parecer da commissão com 11 emand!\ do Sr . 
Eva risto e as que o nobre oragor propuzera sobre 
as libras st., não podendo de maneira alguma con
formar-se com i; opinião de que este negocio 
se . deve decidir no poder judiciaria, pois tendei 
os membros da camara differentes modos de 
pensar ácerca da intelligencia da constituição ; 
indo o negocio ao poder judiciario, elle tambem -
duvidará, e o resultado será perder a nação tão 
grande somma ãe dinheiro. Disse mais qufl não 
bastava dizer-se que os ministros que referen
danto as ordens sã.o responsaveis, pois que para 
Sfl verificar a sua responsabili.iade era preciso 
saber se elles havrão commettido crime, e quem 
pndia conhecer do proc.,dimento dos ministros 
não era o poder judiciaria, mas a assembléa. 
geral , donde resultava que sem uma decisão das 
camaras a este re>ipeito o poder judiciario nada 
podia fazer. · , 

o sr.oas'tro e SUva advertia que approvado, 
o voto separado, o thesouro ia ser obrigado a 
pagar 145:000$ que füára devendo d.a dotação do 
ex imperador, emquanto depois se .Poria em chi· 
cana a ·cobrança do que o mesmo ex-imperador 
deve á fazenda public11. Disse mais que a com
missão não tinha encarado a questão pelo lado 
político, pois con:>iderára que o ex-imperador só 
podia ser inviolavel a respeito de actos de ad
ministração, e não ácerca daquelles que tivesse 
praticado·, como cidadão ; e sendo incontestavel 
que a f.tzenda publica tem a escolha nos deve
dores de urna somma que lhe é devida legalmente, 
seguia-se que os bens do ex-imperador erão res
ponsaveis á solução. Depois ·de mais algumas 
reftexões votou pelo parecer da commissão com 
a emenda do Sr. Paula Araujo. 

O Sr. Oosta Ferreira entendeu que nada 
tinhamas com o ex· imperador que não foi tirar 
dos cofres o dinhei ro, mas CO!ll os ministros E:1 os 
empregados da caiX fl de Londres que o derão, 
não tendo a camara cousa alguma com a P.erda 
qu e- iri11 sotlrer a nação, pois não se podia exigir 
injustamente que pagasse l\quelle que não deve, 
parecend•>-lhe que antes a nação ganharia muito, 
ainda que se cobrasse ape·nas 1, 2 ou 3:000H, 
porque e>1te exemplo faria com que os ministros 
fossem mahi cautelosos 110 íllegal emprego dos 
dinheiros publicas, quando o nobre orador sup · 
punha que a nação não perderia tanto, pois lhe 
co nstava que ministros havia que tinhão ricas 
baixellas, 1?.lgumas das quaes podião disputar em 
rique;a com as do ex-imperador. 

o Sr:' Pires Ferreira faz ver que não era· 
sem fundamento que dissera em 1830 que era me
lhor lançar um véo sobre o passado, porque se se 
entrasse a esmerilhar desde o primeiro até o, 
ult imo empregado teria objecto porque fosse res
ppnsabilisado ~ 

Passou depois a mostrar ' que os bens ·do ex
iml?erador erão respousaveis pelas despezas feitas 
sem referenda do!:> ministros, por serem então 
feitas como pessoa particular, podeudo a. nação 
portanto proceder a. embargos sobre as proprie
dades dos ditos bans na pessoa do seu procu· -
rador. r 

Disse mais algumas cousas que não. forão 
ouvidas. 

o Sr. Oarnetro Leão continuou a sustentar 
o par~cer da co1111nisall:o com a emenda do ·sr. Eva
ristu, e que não devi~ passur o voto separado, 
por isso que o ministro não pódo maRdar pro
ceder senão contra. OB bens do ex·lmper~dor, que 
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. est~o obrigados como devedor 

1 

immediato da 
filzenda á solução da divida, e não contra os 
ministros que referendarão as ordens e que são 
devedores secundarias, porque tal procedimento 
só podia ter lugar depois da accusação dos mi
nistros, o que pertence â camara. dos Srs. dépu
tados, e da condemnação e reparação do damno, 
que só póde ser determinada por sentença pass,1da 
pelJ senado, sem o que não podem ser obrigados 
ao pagamento por seus bens. 

Queria portanto o nobre orado~ que a camara a 
respeito deste uegocio se exprimisse com toda a 
claresa para que a nação não venha a· perder tão 
avultaua quantia. 

Mostrou depois que não podia esten•ler-se a 
inviolabilidade do ex-imperador á. responsabi
lidade civil, pois era contra a constituição, como 
provará. 

Ooncluio tornando a instar para que se dê 
claramente a entender no ministro que deve cobrar 
a divida pelos bens do e·x·imperador, sem que .a 
nação fique privada de ir · buscar dos ministros o 
restante, se os bens não chegarem, devendo fazer-se 

. qu1rnto antes tal' cobrança para que o procurador 
delle não disponha dos bens e remetta o producto 
para a Europa, ficando perdendo a nação o valor 
da divida, po1·que os ministros não. teriã'> certa
mente bens sufficientes para a pagar ; accrescendo 
demais que .não parecia certamente Je equidade 
que a camari. fosse obrigar á solnçíio destn divida 
ministro1 brazileiros que havião tido, na verdade, 
a fraqueza, bonbomia ou cri minusa condescen
dencia 9m consentir que se con trahisse, esperando · 
que o ex-imperador fosse prompto em a pagar, 
emquanto não procedia contra os bens daquelle 
a favor de que111 taes quBntias havião sido em
pregad'1s. E quanto a dizer o Sr. Costa Ferreira 
que o ex-imperador indemnisaria os ministros dos 
prejuízos que soffressem, lembrou que tendo sido 
protestadas algumas letras delle em Londres, e 
tendo elle sido absolvido de seu pagamento pela 
chancellarin, pnrque nellas havia sómente a as
sígnatura do mandatnrio, o ex-imperador se pns
sé.ra para Pariz sem as pagar. (Apoiados.} 

O Sa. REBOUÇA.~ disse que se podiíl proceder na 
conformidade das leis contra os empreg•idos di plo 
maticos. Reproduzio a\gttni! argumentos que já pro
duzira para mostrar 4ue o voto sepnre.do satisfazia 
completamente as outras da camara e concluio 
votando por elle. 

Dopais de fallarem mais alguns Srs. deputados 
procedeu-se á votaçiio. 

Levantou-se a sossiio ás -luas horas e meia da 
tarde. 

Sessão em 21> de Malo 

PRESIDENCIA. DO SR. LIMPO DE A.BREU 

Lerão-se varios pareceres de commissões que 
farão approvados. 

Entrou em discussãu o projecto de resolução 
sobre a intelligencia da lei de 15 de Outubro de 
1827, pelo que respeita ao exame dos professores 
publicas que se achào em exercicio, etc. 

Depois de mui breves · refl..:xões foi supprimido 
o nrt. 2•. 

Entrou em 1ª discussão o projecto de lei sobre 
as forniulas e condições essenciaee para ter 
validade e contracto do matrimonio. 

o Sr. Soa'.l."el!I da. Rocha apesar de sua 
repugnancia para fallar em publico, se propoz · a 
dizer alguma cousa sobre a utilidade do projecto 
em discussão. Principiando por estranhar que 
no preambulo, depois de se ponderar bem a 
importanoia da contrato do matrimonio se <:lisses~e, 
«que os a·cclesiasticos, a cujo cargo tem estado 

l'OKO 1 

a sua fiscalisação, continuem a ser arbitrarias 
qispensadore,; de condiçõe~ e formulas essenciaes 
ao mesmo contracto : » declarou que, a ·seu ver, 
isto era o ataque mais gracioso que se podia fazer 
aos prelados do Brazil etc., desejando o or11dor 
que lh_e apontassem qual era o prelado, ao menos 
nas provineias do norte, que tem displlnsado 
condições e formulas essenciaes a este contracto, 
e quando o nobre orador esper~va que a mesma 
commissâo aponta~se as formulas essenciaes dos 
contractos disp en<adas pelos prelados b razileíros 
lia na continuação do preambulo: «A commissã~ 
ei;clesiastica obser:.vando a relaxação que por toda 
parte se enc.ontra nas dispensas dos impedimentos 
matrimoniaes a tal excesso que o maior » numero 
delles não existe 1< senão para obrigar os bra:i:i
leiros a despezas inuteis (apoiados), e algumas 
vezes excessivas que lhes são extorquidas ·por 
differentes pretextos (apoiados) sem que jámais 
semelhantes impedimentos obstem aos seus con
tractos, » o que nada mais era do que um .. queixa 
contra a relaxação Jos impedimentos, não sendo 
menos injusta a continuação - cc tendo em vista 
que a liberdade dn culto reconhecida peh consti
tuição introduz grande variedade ua celebração 
do matrimonio, que as antigas lei não providen
ciarão , e querendo remover tantos abusos, dar 
firmeza e legalidade a semelb .lfl tes coutractos, etc., 
offerece etc., » affirmaudo com isto que as leis 
antigas não providenciarão sobre os casamentos dos · 
indivíduos das differente:; communhões, quando 
era constante que na B,1bi11 taes casamentos se 
havião verificadu pelas leis antigas, sendo por
tanto, o projecto iriutil por mais este lado . 

Passou depois a ponderar que a commissão 
entrava na mataria dos impedimentos de contracto 
de matrimonio e na fórma de proceder ao divorcio, 
objecto do maior melindre e circumspecção possí
vel, etc. 

Ooncluio dizendo que era necessario· harmonisar 
o poder temporal com o esipiritua.l, do contrario 
tudo seria barulho. 

o Sr. Ministro da. Jus-tiça sustentou a 
necessidade da lei, affirmando que o qae a com
missão di:da no ~eu priiambulo era ver•! ade, pois 
não lhe constava qu~ os papas tenhão dP.ixado de 
conceder dispnnsa alguma, e bi~pos,quando podem, 
eHtando as~irn d1•ixado ao arbitrio dos ecclesiasticos 
o dispensarem nasc ondições do contracto, dando 
por niio valiosos os impedimentus do matrimonio, 
porque querem, razão porque ê indisponsav<il que 
os legisladores regul em isto , declarnnJo se devem 
existir semelhantes impedimentos, para que neste 
caso continuem a existir, e não fique ao arbítrio 
dos prelados dispensal-os e extinguindo-os ' 110 

caso de julgarem que não devem haver, pois 
hoje taes impedimentos servem sómente para 
negocios dos ecclesias ticos. 

Declarou que era testemunha de muitos casos 
'11e homens que são casados em outros paizes 
casarem aqui outra vez, porque se dispensão 
formulas essenciaes, não se sabendo isto senão 
depois, por informações particulares, não tendo 
a commjssão portant9 avançado falsidade, antes 
aquillo que todos sabem. 

Fez ver que não "exisLia lei sobre o casamentó 
de individuas de differentes cultos, de dous pro
testantes, por exemplo, e que se na Bahia se 
fazião taes casamentos, como se dissera, seria 
\ie catholico com protestante, e era portanto ne
cessario providenciar, attenta a tolers.ncio. de 
cultos estabelecida pela constituição, e que antes 
Dão h11via. 

Disse mais que não resultaria desordem ·ou 
desharmonia nas familias de se tomar uma me
dida legislativa a este respeito, mas antes esta 
desordem existia hoje consentindo-se casamentos 
de individuas impedidos, e separando-os depois, 

. 6 
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:ficando a arbitrio dos ecclesiasticos tornal-os a 
unir. - l · \ Concluio observando que a camara nao eg1s ªV:ª 
sómente para os catho!icos, mas .P!ira os braz1· 
leiros, que a camara na? er11: conc1ho para tratar 
do sacramento do matrimonio, mas tratava só· 
mente do contracto ; e para moatra~ que o 
casamento é um contracto e que nao é ne· 
cessario sacramento para haver contracto .. de 
matrimonio bastava olhar para todos os paizes 
do mundo. -

O SR. GUERRA votou que o proj ~cto passa~1:1.e , 
para 2• discussão, PW'quo reconhecia ne_lle ut1ll
dade, sendo então emendado co~o conv1e~-

Advertio que . era grande a 1mportanc1a dos 
dinheiros que se dão para dispensas, e que se 
gastão sem a nação saber em que, posto que o 
nobre orador não quizesse dizer com isto qu~ os 
prelados fossem capa~es de d_ivertir taes dinheiros 
dos fieis, para que sao destmados. 

o sr. oarneiro da Ounb.a para provar.a 
utilidade do projecto referio que na sua freguem\ 
rim missionario fizera um casamento ao_ qual .º 
prelado puzera impedim_ento, porque nao ~od1a 
effectuar-se com a precipitação que quem:. o 
missionario, e depois de algum. tempo de casado 
se conhecêra ·que elle era casado ; que pretenden~o 
um cunhado casar com uma cunhada porque Já 
estava introduzido na familia com filhos, e tendo. 
se recorrido para este fim ao cabido não fôra 
possível obter dispensa, porque era pobre_, quan~o 
outro individuo em identicas circumstanc111s, ma!s 
rico, a obtivera. Ooncluio daqui que os abusos erao 
continuados ficando por casar muitos pobres por 
causa de u~ pequeno impedimento, e que os ricos 
para esse fim _obtinhão dispensas, . 

Acabou o seu discurso dizendo que mmto 
tempo havia que desejava que uma providencia 
se désse a este respeito, que tivesse at~ por 
fim tirar do povo uma imposição que !Ião sabia 
com que direito era exigida, quando so ao corpo 
legi~lativo competia estabe\ecel·as, sendo extra
ordinario o tributo que se p .. ga para estas 
dispensas, não pndendo prev1lle_cer o. dizer:~ª 
que eslas rendas são para obras pias, pois serv1ao 
apenas para se dar alguma cousa a · tres . ou 
qu~tro mulhereq, imitando-se o exemplo do bispo 
de Elvas que dava á porta uma tigella de caldo, 
emquanto erão empregadas gr?ssa,s somm11:s na 
edi!ica<;ão de sumptuosos palac10s para os bispos, 
e para os enriquecer, se não a todos, ao menos 
a alguns. 

o Sr. Soares da Rocha sustentou a in
utilidade do projecto, dizen.do qu_e ?e a camara _o 
adoptasse por ser necessano coh1b1r abusos, nao 
havendo cousa de que senão pudesse abusar seguir
se·hia que 'seria ne~essario ~azer _de no.vo toda a 
legislação, o que arn.Ja assim nao seria bastante 
por ser possível a introducção de novos abusos 
ainda. . 

Quanto ao caso que referira o Sr. Carneiro 
da Cunha, advertia que · dispensas ha que o 
cabido- Ilªº póde conceder e que o prelado póde 
conceder, e que se o cabido não dispensou é pq_r
que o não podia fazer, e nãp por que lhe nao 
darão dinheiro. 

Mostrou que todos os annos na Bahia se 
tomavão contas do producto das dispensas, e que 
alli se gastavão mensalmente mais de 100$ para 
sustentar muitas familias indigentes, e se mais 
dinheiro houvesse mais se erri·pregaria em tãu pia 
applicaçãu·; não sendo portanto exacto o dizer-se 
que estes dinheiros erão emp_regados em. cons· 
trnc<;ão de pala.cios para os bispo~, etc. _ 
· O Sr. Maria de Moura. disse que nao 

·faltaria se como membro da commissão, se não 
julgasse obrigado a. explicar o projecto que fôra 
atacado como sendo um insulto feito aos prelados 
brnzi1eb"os, ·declarou que esta.va c:onvencido de que 

tal insulto não havia, tanto mais quanto, sendll 
da corporação a que vert.ence o ~r. _Soares ·da 
Rocha, pois era ecclesiastico, queri_a livral-a da 
nodoa que muitos sobre ella lan~ao, 11~usando 
das leis ecclesiasticas, porquanto trnl.ta. visto que 
nenhum rico tinha deixado de casar! pois openns 
acenão com dinheiro cessão todos os mpedimentos 
(apoiados); e os · pobres por mais que trnbalhem 
de ordinario o não conseguem ; e se o lllust!e 
opponente conheo}ia um ou outrQ lugar onde nao 
existem estes abusos, nem por isso era menos 
verdade que em outros erão mui frequentes. 

Apontou o abuso das leis que faziiio os prela
d.os que. com o fim de facilitar os casamentos 
havião ~bolido os processos matrimoniaes, pois 
longe de os prelados a _quererem seguir, inven
ta.vão chicanas, justificaçoes com que est~belecem 
ainda maior difficuldade do que antigamente 
existia. 

Advertio que t<1lvez a oppo~ição merecess~ de 
julgar-se que no projecto vem .encapotado o 
casamento_ dos padres, mas cumpria que os . Srs. 
deputados prestassem attenção uo que _diz o 
projecto, e reparassem qu11 a camara. n.ao .~em 
autoridade legislativa sobre cous11~ ecclesm~t1c~s 
que pertence a putra alçada! e q~e se nao. ~a 
fazer mais do que tirar os 11nped1mentos c1v1s 
do contracto matrimonial e extirpar-lhe os abusos, 
sendo a extirpação dos abusos o principal fim 
de quasi todas as leis. 

Longe.de concordar com o Sr. Soares da Rocha, 
em que pelo projecto se ia perturbar a paz e 
a harmonia das familias, fez ver que tal per
turbação hoje havia , não existindo lei alguma 
civil a este re~peito, como tivera occa11ião de 
verif!car quando fõra 'mini~tro da repartição, 
achando apenas umas instrucções do preh1do do 
Rio de Janeiro sobre casamentos de homens de 
diversos cultos. 

Advertia que a instrucçiio· dos ecclesia!lticos 
entre nós não é muito vantajosa porque faltão 
escolas, e conferindo umn parochi11 11 um homem 
de bem, mas que muitas vezes sabe pouco, 
ignorando o que deve fazer quando se apresen
tasse um protestante pàra ca~ar com mulher 
catholica, os casaria, e depois diria 'lU0 o casa· 
mento era nullo e os ia separnr, como acontecêra 
ha bem pouco tempo em Macahó, o que era 
verdadeira perturbação. 

Concluio pedindo que se lhe mostras~em as 
leis ecclesiasticas que se dizia que existião , 
pois o nobre orador tinha apenas conhe1:imento 
das citadas instrucções tio prelado do Rio de 
Janeiro, nas quae~ se exigia que o prot~stante 
renunciasse á sua religião, niio se sabsndu como 
proceder se elle se negasse a isto. 

o Sr. Paula Arauj o pedio que se 
lhe apont'.ls.sem as lE'.is que reg~l.~o o m~trimonio 
entre ind1v1duos de diversas rehg1oes, pois elles se 
podem casar e á camara incumbe favorecer os 
Msamentos. 

Declarou-se coutra a opinião de que o pro
jecto é inutil, attento o onus extraordinario a 
que estão sujeitos os pobres, quando aliás certos 
impedimentos cessão logo que se pagão 6$400 ou 
88, pratica de cuja utilidade se não podia per-
suadir o nobre orador. -

-Votou que passasse para 2• discussão. 
o Sr. Oosta. Ferreira achou o projecto 

utiilssimo por tender a desenraizar n ambiçã:i que 
está na igreja, Rl3ferio _que s.e b~vião emb~rcaào 
para o Brazil a amb1çao, a Justiça e a caridade, 
e que brigando no C1lmin.ho matarão a caridade, 
a justiça ficou torta e a ambição fugio para a 
igreja, da qual o projecto a queria fazer sabir. 

Continuou dizendo que querendo o orador 
casar-se com uma prima lhe h!iviiio pedido um 
tanto para justificar-se, e até boje se não havia 
indagado se era casado, o que não era, porque 
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estava de boa fé, , mas entretanto dera o di • 
nheiro. 

Reproduzia mais alguns argumentos que havião 
sido ex:pendidos, e concluio votando que o prujecto 
passasse á 2ª discussão. 

o Sr. Rebouças disse que quando lêra o 
projecto estivera decido a votar por elle, porque o 
achava util, uma vez que, estabelecidas as 
excepções, em todos os mais casos fosse per
mittido contrahir matrimonio, persuasão em que 
estava quando pedira a palavra, mas tendo ouvido 
depois que não era admissivel o casamento dos 
clerigos porque não pertencia á autoridade civil 
o legislar a este respeito, e crendo que a mesma 
razão militava ácerca d~ todos os índividuos das 
difforentes seitas, f<1rçoso era votar contra o 
projecto por achar que era inutil, visto que ia 
estabelecer algumas excl'pções já. determinadas 
pelas leis canonicas e bem esclarecidas pela 
constituicão do bispado da Bahia que regula em 

- todo o Brazil. -
Continuou dizendo que se havia abuso actual

mente, era tar:to mais de suppôr que o houvesse 
tambem passando o projecto, quando já se 
affirmára que o abuso exi~tia a respeito da exe
cução da resolução da a,semblóa gornl que 
mandava executar o determinado pelo concilio de 
Trento; devendo portanto trutur-se lle restringir 
os abusos, mas nunca fazer uma nova legislação 
que, complicando a existente niio corrige seus 
defeitos. 

o Sr. Ferreira de Me110 como membro da 
commissão que apresentou o projecto julgou dever 
dizer· alguma cousa sc•bre a sua utilidade, que 
lhe parecia visivel e que saltava aos olhos, pela 
necessidade que tem o imperio do Brazil de uma 
lei que regule o contracto matrimonial. 

Passando a responder aos argumentos que ouvira 
em contrario, fez ver que se não fazia atílque algum 
aos preladós brazileiros, porquanto por esta regra 
se não poderião reformar abusos introduzidos ua 
magistratura ou nas diversas administrações, 
sem que se fizesse ataque aos respectivos empre
gados, sendo aliás mui grandes os abusos que
º projecto se propunhn a extirpar ; que não existia 
legislação sobre as dispensas matrimoniaes, ou 
pedia que se lhe apontasse qual era, não podendo 
servir de regra as opiniões de theologos que não 
são brazileiros, e ainda qµ_e o fossem ellas não 
deverião firmar uma cousa tão essencial á tran
quillidade e harmonia das familias como estes 
contractos. 

Disse mais que tendo-se mostrado que um 
cabido negárn a um -indivíduo pobre aquella 
mes~a dispensa que concedêra a outro individ_uo 
rico, estando aliás ambos em identicas circum
stancias, não podia admittir-se a desculpa que 
se,.dera, provando antes este procedimentq_ quanto 
os abusos existentes opprimião os pobres ; que 

·as contas da caixa-pia de que se fallára, erão 
examinad11s e tomadas na verdnde, mas por 
aquelles que recebem o dinheiro que é distribuído 
por seus afilhados e comadros, sendo essa a regra 
geral, que admittia comtudo algumas excepções, 
como o nobre orador bem sabia, por estar ao 
facto do negocio na qualidade de juiz, de dis
pensas matrimoniaes, que era por uma provisão 
de 10 annos; que verdade era que seu prelado 
quiz preencher os deveres de verdadeiro prelado, 
mas recommendando que houvesse a necessaria 
attenção com os pobres, e que o nobre orador 
se regulasse pelas praticas estabelecidas, mas 
procurando elle se havia alguma legislação a tal 
respeito, viera no conhecimento de que toda a 
legislação é o arbítrio dos juizes, quo dispensão 
quando querem e fazem processos tão longos que 
ás vezes importão em centos de mil reis. 

Mostrou que a resoluçàOJ da camara (de que 
se flllla-va) sobre os casamentos não tivera ex.e· 

eu_gão pela ambição de alguns ecclesi asticos e 
nao pela lei, que por caUSd do abuso causado 
por esta ambição veio ainda a produzir maior 
mal, obrigando a uma nova contribuição os filhos 
do mesmo bispado que so casarem em capellas 
curadas, e isto a titulo de uma provisão que se 
faz tirar aos que casiio em taes capellà:s, onde 
quasi todos os casamentos se fazem, pelas grandes 
distancias em q11e fica a tnaior parte das habita· 
çõos da~ fr0guezias respectivas. 

Da.qui concluio que era de absoluta necessidade 
que houvesse uma lr.gislação explicita para arrancar 
das garras dos ambiciosos o thesouro com que se 
locupletão, o que difficílmente se poderá conseguir. 

Não esperava o nobre orador que dentro Ja 
casa houvesse quem pretendesse oppôr-se á uti
lidade do projecto de que se tratava, quando 
todos conhecião quanto os abusos petiárão sobre 
os pobres, cujo dinheiro era melhor que lhes 
fosse deixado para que o app\icassem segundo 
sua caridade os movesse, do que ser-lhes extorquido 
para as es1nolas de que se fallára. 

Respondeu mais que a constituição do bispado 
d,~ Buhia não fôra confirmada e que o procurador 
da corôa prntP.stára contra, o que parecia deverem 
saber os senhores que estão versados em juris
prudencia. 

Ooncluio votando que o projecto passasse para 
2a discussão por ser de reconhecida utilidade e 
tender a promover os casamentos, que muito 
influem na moral publica, sem a qual não póde 
prosperar o estado. (Apoiados.) 

o Sr. May disse qM queria o projecto pas
sasse á 2a disc-ussão occorrendo·lhe somente uma 
duvida que manifestava, porque não fallaria 
talvez na 2ª discussão por falta de luzes sobre 
a materia, consistindo ella em que o art. 5° da 
constituição que trata da religião catholica apos
tolica romana no imperio de uma maneira forte 
e decisiva, e o § 14 do art. 102 que concede ao 
poder executivo a attri\Juição de conceder ou 
negar o beneplacito aos decretos dos concilias e 
letras apostolicas, e quaesquer outras constituições 
ecclesiasticas que se não oppuzerem á consti
tuiçifo e precedendo approvação da assembléa 
geral se contiverem disposição geral- postos em 
harmonia tornavão escrupuloso se se podem 
invalidar disposições do concílio triden tino, que 
o imperador reconheceu por occasião da indepen
dencia e juramento da constituição. 

Depois de breves reflexões decidia-se que o 
projecto passasse para 2a discussão. 

Entrou om 1ª discussão o projecto de lei para 
se estabelecer em cada província uma caix.a 
ecclesiastica administrada pelo thesouro publico 
para receber aa taxas e contribuições ecclesiasticas 
e legados pios destinados ao culto, e outra caixa 
filial em cada parochia para o mesmo fim, 
administrada por um fabriqueiro nomeado pelo 
referido thesouro, a quem deve dar contas, sendo 
taes rendimentos exclusivamente applicados ao 
culto divino, supprido pelas rendas geraes da 
provincia o deficit que houver. Nelle se trata 
igualmente das propostas que devem fazer os 
conselhos geraes, ouvidas as camaras e parochos 
respectivos sobre o plano : lo, de taxas e con
tribuições ecclesiasticas; 20, de congruas de paro· 
chos e coadjutores, e 3°, dos actos religiosos que 
devem ser feitos em cada parochia e- cathedral 
-sendo táes propostas feitas no Rio de Janeiro 
pelo gvverno, ouvidas as camaras, parochos e 
bispo. -

O Sa. HENRIQUES DE REZENDE se oppoz ao 
projecto, por lhe parecer que queria que se 
accumulassem os rendimentos de todas as paro
cbias para se repartirem pelos parochos, quando 
o trabalho não é igualmente repartido. Declarou 
que não sabia qual era o objecto desta caixa e 
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fez ver que a execução do projecto era impra
ticavel na província de Pernambuco. 

O SR. MINISTRO DA JusT1ÇA respondeu que o 
fim do projecto era estabelecer uma regra geral 
sobre a quota com que cada um catholico tem 
de concorrer para o culto divino, afim de que 
em uma parte não seja mais e em outra menos, 
e para que os clerigos tenhão meios de subsis
tencia á proporção do seu maior ou menor tra
balho. 

Depois de mais algumas mui breves reflexões 
em que se mostrou que o projecto era de neces
aidade para se extinguirem inexgotaveis· indispo
sições entre os parochos e seus freguezes, e que 
se não pudesse _ser applicavel a Pernambuco 
far-se-hia excepção a respeito desta província . 
na 2• discussão, decidindo-se que o projecto era 
util. 

Entrou em là discussão o projecto de lei para 
que os estrangeiros estabelecidos nà qualidade 
de colonos na província de S. _ Pedro entrem 
de ora em diante . no gozo dos direitos de cida
dãos brazileíros, por naturalisação ; e autorisando 
o governo a conceder Cllrtas do 11aturalisação ; 
e autoris:mdo o governo a conceder · cartas de 
naturalisação a qualquer, estrangeiro que tenha 
um anno de residencia no Brazil, no caso de 
exercer algum ramo de industria e de haver 
tido durante este praso uma conducta regular. 

O SR. SOARES DA RocHA perguntou se os estran
geiros de que se tratava havião pedido a natu
ralisação ; ou se o projecto era proposto sómente 
por vontad~ de alguns Srs. deputados, pois en
tendia que se não podia conceder· lhes o que não 
pediào. 

o Sr. Pere:ira Ribeiro disse que se não 
podia duvidar da utilidade do proj ecto, não só pelo 
benefici.o que o Rio Grade do Sul, mais do que 
nenhuma outra j:>rovincia, tirára da industria 
destes homsns, que erão em numero de 7 a 8 mil 
chamados pelo 'governo, mas até porque tendo 
mudado de patria, e estando estRbelecidos no 
Brazil com proposit<• de nelle permanecerem 
tinhão direito ao gozo dos direitos de cidadãos 
brazileiros, e que se bavião intere,,sado para com 
o nobre orador e outros Srs. deputados daquella 
pl'ovincia para o obterem. 
o Sr. Maciel tambem achou de utilidade o 

projecto, não só porque vierão para o Brazil a 
chamado do governo que lhes pagou os neces
sarios transportes, mas até porque sendo agri· 
cultores, 1utistas, etc, nenhuma razão havia para 
que deixassem de gosar do direito de cidadãos, 
accrescendo a isto que era perigoso que tão nu
merosa colonia estivesse em uma fronteira do 
imperio sem nflturalisação. , Passou depois a 
mostrar que esta colonia é a. mais florescente go 
Brazil, que suas terras .ostão todas cultivadas, 
que têm numerosas machinfls proprias para a 
cultura, chega1ndo um allemão honrado a mandar 
vir uma machina de lapidação, com que converte 
pedras brutas achfldas no campo em excellentes 
coralinflS, que·nos custarão muito dinheiro vindas 
de fóra, e que poderemos até exportar para o 
futuro. 

O SR. REZENDE entendeu que devia ser decreto 
por se tratar da naturnlisação de uma colonta 
inteira. Fez algumas reliHxões sobre a utilidade 
desta naturali~ação e cautelas que se devião tomar 
na lei geral.de naturalisação. 

o SR. FERREIRA DA VEIGA propoz uma emenda 
para que o art. l• fosse cvnvertido em resolução, 
e o 2° tivesse lugar em um projecto de lei.mais 
amplo e desenvolvido. Quanto á colonia d~ S. 
Leopoldo, disse -que pelas informações que tínha 
ella tem prosper_ado muito, apresentando uma 
massa· de. população mais industriosa do que 
têm ·apparecido em ·outras colonisações de igual 

natureza· em outras· provincias, e por isso devia 
dar· se-lhe a naturalisaçno, que aliás já havia sido 
concedida aos colonos ,suissos, 

Foi apoiada a 1imenda. 
O SR. HENRIQUES DE· REZENDE declarou que 

vindo preparadQ para a la discussão do projecto 
em discussão não estava habilitado para propôr 
11s emendas que fossem necessarias, sendo o 1° 
artigo convertido em resolução, e por isso pedia o 
adiamento. 

O SR. CosTA F.11:RREIRA repetio as razões que 
expuzera para votar contra o projecto, e declarou-se 
col'ltra a extrema acceleração na foctura das leis 
pelo mal que tem resultado á nação de leis feitas 
por machina de vapor. 

o Sr.Ministro do J:m.perio não· achou du
vida em que se pudesse converter em resoluç.ão o 1• 
artigo, não sendo a mataria tão compli'cada que 
não pudesse ser conhecida ein um golpe de vista. 
Mostrou ctepois que a colonia de que se tratava 
é a unica que tem dado proveito ao Brazil, e 
seria muito p>lra desejar que as "outras fossem 
como esta ; que tinhll a estatistica mandada pelo 
presidente da provincia, e della se via como 
tem crescido, contando hoje perto de 8,000 indi
víduos, que são extremamente índustriosos, fazendo 
já moveis riços por pllquenos preços, empregando-se 
na agricultura, na factura do queijo, manteiga, 
etc.; parece11do uma pov'lação suiss'I, onde tudo 
trabalha. Advertia que se lhes havia tirado o 
unico ministro da sua religião, porque tendo a 
lei do orçamento supprimido toda a dedpeza com 
colonisação, o presidente em conselho lhe mandára 
tirar o ordenado, e como elles se havião queixado' 
distn, S. Ex. · mandára pagar-lhe o ordenado pelas 
despezas eventuaes (apoiados), para não ficar uma 
tão grande população sem culto religioso. Disse 
mais que t;;mbem havião pedido um mestre de 
primeiras letras, mas como querião que fosse 
allemão e que ensinasse aquella linguci, entendera 
que lhes não devia ser concedido,- ou devião 
haver 2, um para a lingua nacional e outro para 
o allemão. Passou depois a mostrar a utilidade 
da naturalisação de5tes homens, e fez ver que 
se tivessem más intenções, tanto mal fazião 
sendo naturalisadol<, como não, quanto mais .gue 
erão homens que tinhão muito bons sentimentos, 
e viviào em muito socego. 

o Sr. oo .. ta FerrE>tra entendeu que dar o 
titulo de cidadão brazileiro a quem não o pede, 
era a camara fazer dE>lle pouco caso, e que se 
o Sr. Maciel recaiava alguma cousa destes homens 
porque não estavão Sfltisfeitos uo Brazil, era 
mais uma razão para que este titulo se lhes 
não conferisse, podendo elles até não o querer; 
Votou contra. 

O Sr. Oarneiro da Ounha Se pronunciou 
contra esta opinião dizendo que ninguem que vem 
estabelecer-se -em um paiz, comu os colonos de 
que se tratava, recusaria o titulo de cidadão deste 
paiz, cumprindo que a nação fosse generosa em 
conceder titulas para convidar a emigração, que 
infelizmente tinha sido retardada pelo estado de 
agitação em que temos estado. 

Fez 'mais algumas reflexões sobre a necessidade 
de interessar estes homens pelo paiz que habitão, 
dando-lhes o titulo de cidadãos brazileiros, e 
mostrou quanto os colonos de que se tratava 
erão industrioilos e bem morigerados, não cons
tand0 que tivesse havido entre elles uma só 
morte. 

o Sr. oa.rneiro Leão achou util e utilissimo 
o art. lo do projecto, mas entendeu que para estes 
colonos serem naturalisados bastava que houvesse 
uma resolução do corpo legistativo, como se tem 
praticado a respeito das mais naturalisações. 
Não achou porém conveniente que uma lei .g1J1:al 
de .naturalisação fosse concebida em um só artigo 
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com tão poucas providencias, qu1tes as que se 
estabelecião no art. 2°,· e por isso se propóz a 
mandar um·á emP.nda para que os colonos da 
provincia de S . Pedro que tiverem 4 annos de 
residencia sejão naturalisados por uma reso· 
lucão. · 

Declarou-se pois contra a utilidade do projecto 
~ em discussão : 1•, porque os colonos de que se 

tratava devião ser naturalisados da maneira in
dicada ; 2•, porque uma lei geral de naturalisação 
por um só artigo não pôde ser vnntaj<.•sa, devendo 
a sua materia ser consider:ld>l em gabinete, para 
se estabelecerem as pr.-ividencias que ·a cousa 
ex.ige. 

o Sr. Oalm.o:n disse que sustentava o projecto 
em parte porque era de in~eresse vital pa:a .º 
Brazil, apezar de o achar defoituoso, e que apoiaria 
a emenda proposta se indicasse logo a neces
saria mudança na sua redaçção. 

Declflrou que estavà longe das idéas daquelles 
senhores que presumem que o fóro de cidadão 
brazileiro de deva difficultar muito, pois entendia 
que aates devia ser dado com mãos J.ugas (apoia
dos), mas não com indicicriçào, e. ªl!ontou _o 
exemplo da França, que sendo a pnme1ra naçao 
do mundo, é muito facil em conceder o fôro de 
cidadão francez ; continuou mostrando q•1e era 
do numero daquelles que quel'ião ordem nesta 
concessão, e por isso ponderava que não se pC'dia 
conferir o titulo de cidadão braziteiro a um es
trangeiro que o não pedisse, porque serviria de 
compromettíinento áquel!e que tivesse de voltar 
para o seu paiz, onde contão com muitos soe-

, corros, sendo esta a razão porque um inglez raras 
vezes se naturalisa, além de que a nação ingleza 
não reconheceu o principio de que um inglez se 
possa naturalisar, de maneira que, tenbão elles 
500 cartas ·de naturalisação, chegando .á Inglaterra 
é cidadão inglez. Pareceu portanto ao nobre orador 
que a resolução · devia ser concebida de maneira 
que irntorisasse o governo a conceder estas cartas 
dii naturalisação• aos colonos de S. Leopoldo que 
que as pedissem. (Apoiados.)_ . . 

Quanto ao 2•, fez ver que nao havia cousa mais 
facil do que uma lei de naturalisação, não cRre· 
cendo de volumosos artigos, devendo ser: Art. 
l•, haja estabilidade no governo. (Apoiados. ) 
Art. 2•, menós ambição, (Apoiados. ) Art. 3°, 
seg .. rança publica, individual e -~e propriedade 
(muitos apoiados), e assim por dmnte. 

Votou que passasse o projecto para segunda 
discussão. 

o sr: Ferreira da Velga fez ver que o que 
acabava de ouvir mais apoiava a necessidade de 
passar a sua emenda de ordem, que podi~ soff~er 
a redacção propost.a pelo S_r. Qalmon, pois ass.1_m 
ficavão desvanecida!! as obJecçoes que lhe hav1ao 
sido feitas. · 

Concluio mostrando que uma lei de naturali
sação, devia ser muito medit•lda e devia portanto 
ser tratada · depois, convertendo-se porém e!ll 
resolução o art. l• com as emendas . que havia 
lembrAdo o Sr. Calmon . 
. Depois de algumas reflexões mais, fl'i regeitada 
a · ·emenda e passou o projecto para segunda 
discussão. _ 

Entrou em discussão e ficou adiado pela hora 
o ·· projecto 'de decreto .sobre a não admissão de 
frades, ·no imperio, etc. · 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e meia da 
tarde. 

Sessão em 26 de Maio 

PRESIUENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Lido o expediente , pedio a palavra e offereceu 
o seguinte requerimento do Sr . Ribeiro de An
drada: · 

«.:Requeiro que o Exm . ministro da justiça 
apresente a carta de que fez menção em seu dis
curso de 22, e bem assim faça comparecer perante 
a barra desta camara o homem que o convidou 
para derrubar a regencia, afim de que se reconheça 
da verdade deste facto, e dos homé'as que entrnvão 
ou tinhão parte neste criminoso proj ecto. » 

O SR. PRESIDEN'rE declarou que não sendo o 
papel apresentado pelo Sr. Ribeiro de Andrade, 
requerimento ou indicação, segundo a definição que 
delles faz o regimento da casa que leu, sujeitava 
á decisão . da camara a questão de ordem-se 
podia ser admittido. 

o Sr . Ribeiro de An.drada disse que o 
Sr. míni~tro d11 justiça no s ~u d i scur~o pronunciado 
em 22 do corrente tinh·• falia do em uma carta e em 
um homem que se lhe tinha apresentado afim de 
o convidar para uma conferencia que tinha por 
fim uma revolução, mas como de!xára o negocio 
na r<'gião do vago, e ao mesmo tempo de sus
peita de que tivesse entrndo nelle o nob_rfl orador e 
mais algum Sr. deputado, elle reclamára na sessão 
de 23 . do corrente, que este homem e a carta 
fossem apresentados parn se provar o que o Sr. 
ministro a·vançára, pois quando o Sr. Ribairo de 
A11drada citasse algum facto na camara, dizia 
logo que estava prompto a 11presentar as provas 
quando fossem exigidas. _ 

Como porém, pela leitura do regimento que 
:fizera o Sr. presidente, se via que o papel que 
offerecera á. consideração da camara não estava 
110 ca&o de requerimento, nem de indicação-: de
clarou que deixava ao juízo da mesma camara o 
admittil-o ou deixar de o fazer, ' ficando o nobre 
oradoí satisfeito de ter cumprido com o dever 
de cidadão. 

o S.l". Oa rnelro Leão disse que pela leitura 
do regimento se via que o papel offeracido pelo 
Sr. Ribeiro de Andrada não era admissivel como 
requerimento, porque o não e.ra, e quando se 
quizesse fazer valer como indicação, ainda assim 
não se podia admittir por se querer nelle que 
um Sr. deputado, que como tal é inviolavel, 
apresente provas que não é obrigado a produzir. 
Que o requerer de Sr. Ribeiro de Audrada o 
comparecimento <la carta e do hom em em quem 
fali ara o Sr. ministro da justiça lhe não podia 
servir de justificação, não só porque um Sr. de
putado não póde ser compellido a provar o qu.e 
avança em seus discursos, como porque seria 
impossível ao Sr. ministro da justiça provar este 
facto, porque sendo a unica prova que podia apre
sentar a cpnfissão do homem que o convidára 
para ir a uma conferencia que tinha por fim der
rubar a regencia, sendo este homem necessaria
mente do partido, e não havendo nlguem .que 
fttça taes convites a vista de testemunhas, nada 
er" mais natural do que negar este homem o ter 
feito tal convite, o que não provava que deixasse 
de haver ou não. 

Concluio dizenclo que o requerimento não podia 
portanto ser approvado. 

o SR. RIBEIRO DE ANDRADA. pedio a palavra 
para se explicar, mas não lhe foi concedida porque 
o regimento só permitte que se falle uma vez 
sobre questões de ordem. 

O Sa. HoLLANDÂ CA.VA.LCAN'rx para mostrar que 
era requerimento, pedia ao Sr. presidente que 
se lesse o artigo do regimento, o que couseguio 
depois de algumas instancias. 

Quando chegou á parte em que diz : -~eàir ·infor-
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mações ou esclarecimentos ao govei·no, pedio que 
se niio lesse, poi~ isto bastava para provar que o 
Sr. Ribeiro de Andrada havia feito um rAqueri
mento; porquanto tendo o Sr. 111in1stro da justiça, 
!aliando na carnara como orgii.o do governo, de
nundado diff.;rentes individu<>s, referind11-se ao 
seu relat"rio, em cujo apoio fallava, dizendo que 
um individuo o convidára por uma carta para lhe 
füllar, e' depois dissera que o vinha co11vidar da 
parte de um Sr. deputado para uma conforencia, 
que tinha por fim ·uma revolução para deitar 
abaixo a regencia, e sendo. isto uma accu><ação do 
governo a um deputado da casa, e sendo incontes
tavel que o Sr. df.putado, contra quem era feita, 
tinha direito de exigir do governo informações a 
este respeito, apresentando-se a carta e o individuo 
era claro que o papP-1 que se achava subre a mesa 
era requerimento. Continuou dizendo_que o nobre 
orador pedira a palavra ll>l occasião em que o Sr. 
ministro referira o facto da que se tratava, porque 
queria mostrar a perversidade do Sr. ministro da 
justiça, que chama perversos os membros da 
camara, m.as que cedera da palavra para não dar 
occatiiãn a que se dissesse que ·a opposição era 
culpada de não marcharem os trabalhos da casa, 
qu1; porém nesta occasião declarava que o nobre 
oradnr tivP.ra dous convites por parte do Sr. 
ministro da justiça para uma co11ferencia, com o 
fim de fazer uma revolução para derrubar a 
regencia (o Sr. João Fernandes de Vasconcellos 
certificou a veracidad1i do que dizia o Sr. Hollanda, 
dizendo que tambem fôra convidad11) e que o Sr. 
ministro da ju-tiça fizera isto pela sua acotitumada 
maneira de tratar os negocios publicos. 

O SR. PRESIDENTE chamou o Sr. Rollanda á 
ordem afim de que se cingisse ao verdadeiro 
ponto da questão. 

O Sa. HoLLANDA CAVALCANTI continuou dizendo 
que pela ordem fallava, pois. queria pr1ivar que 
o que estava sobre a mesa era requerimento, que 
entretanto a camara poderia decidir o que enten
desse, e fazer com que o ministro não désse as 
informações que se pedião ; mas não podia faze, 
com que o ministro não tivesse dito o que disser 
que a denunci~ dada pelo governo era c«ntra 
memõros, cujo comportamento, tanto publico, 
como particular, estava longe de ser criminoso. 
(A' oi·dem.) O nobre orador alterando considera
velmente a voz disse que era necessario que a 
camara fizesse respeitar os membros, se erão 
criminosos os fizesse punir, mas não devia con
sentir que úm ministerio trahidor, um ministerio 
inimigo da nação (á ordem) assim manche a 
honra e credito de deputados, cuja conducta e 
caracter os _livrava da imputação q11e se lhes 
fazia, emquanto o ministerio estã cobPrto de 
crimes, de cuja punição não póde escapar senão 
por patronato e inimizade ãs nossas instituíções. 
(A'ordem, á ordem.) 

b nobre orador continuou dizendo que defendia 
a honra da casa, e queria ao mesmo tempo que 
fossem punidos os trahidores que houver, assim 
como queria' que se punisse o governo trahidor, 

_que não era por denuncias e cavillações que se 
denuriciavãu os membros da casa, mas responsa· 
bilisando-os pelos seus actos. . 

Concluio dizendo que teria occasião de men
cionar actos que provaráõ a perversidade do Sr. 
ministro da justiça, que increpava cidadãos, cujo 
comportamento está longe de ser criminoso. 
(A'. ordem, á 01"dem.) (Movimento de indignação). 

o SR. CARNEIRO DA. CUNHA. mostrou que o papel 
que se achava sobre a mesa não pndia ser ad
mittido por não ser requerimento, ficando livre 
ao Sr. de1;>uta\!fl que o apresentára obter satisfação 
pelos meios que as leis marcão. 

O Sr. Ferreira. da. Veiga.: -0 papel que 
e!ltá sobre a mesa não é requerimento, nem indi-

cação, nem cousa alguma; não é requeriniento 
porque não são fundados os argumentos que se 
apresentarão para mostrar que o era, pois o 
regimento da casa bem claramente o define. Neste 
papel se pedem esclarecimentos ao gov~rno ãcerca 
de arguições feitas por um membro do governo\ 
Quando o illustre membro desta casa fallou, 
no sentido a que se allude nesse papel , 
e!le não era membro do governo (apoia
dos), estava sentado nos nossos bancos; e 
não vejo que nos nossos ba11cos se assentem 
membros do governo (apoiados), mas deputados 
irresponsaveis, inviolaveis, e como tal o Sr. de
putado que fallou 11a sessão de 22, e tão irres
ponsavel, tãoinviolavel como os outros. (Ap!Jfados.) 
Se algum Sr. deputado quBr rebater urna calumnia, 
outros são os meios, e não aquelle de que usou o 
Sr. deputado que mandou á meAa e~te ·archote 
(mi~itos apoiados), papel, ou como lhe quizerem 
chamar, não sei com que. designio. (Apoiados.) 
O Sr. deputado que mandou estP. papel á mesa, 
e que se quer intitular requerimento, póde p~rante 
os tribunaes, se acaso julga que para isso tem 
jus, pqr mP.io da imprensa ou por outra maneira 
justificar-se, o mostrar que um membro desta casa, 
que o arguio, foi calumniador; mas procurar por 
meio de um papel, a que intitula requerimento, 
que nós nos erijamos em tribunal de justiça, 
qu ,1ndo essas não são nossas attribuições, que 
chamemos testemunhas á -barra na no5sa casa, 
cornn fez a cnnvenção franceza (muitos apoiados), 
é querer destruir a ordem estabelecida, é querer 
inverter a série de nossos trabalhos, é querer que 
nos l"ncemos no aby,;mo das revoluçõHs. (Muitos 
apoiados.) E' necessario que mantenhamos mais 
dignidade, e que não nos deixemos levar por 
paixões particulares 1. . . . QuantQ ás expressões 
do Sr. Hollanda, ás arguições e accusações de 
que rev·estira o seu discurso, que a p;iix.ão, o 
mesmo furor com que o dito Sr. Hollanda fallára, 
basta para mostrar que elle não tivera ern vista 
senão desfAchar seu odio contra o Sr. ministro da 
justiça. (Vivo movimento de adhesão.) 

.Alguns senhores mais havião pediJo a palavra, 
mas o Sr. presidente declarou que era passada a 
hora, e por isso devia o objecto ficar adiado. 

Passando-se ã ordem do dia. 
O Sa. MoNTEZUMA offereceu dous projectos, um 

sobre moeda de cobre, a respeito da qual fez 
algumas explicações, e outro sobro naturalisação. 

Lerão-se varios projectos e indicações que ti
verão differentes destinos. 

Eritrou em discussão a revolução do conselho 
geral da B .bia sobre o estabelecimento .de escolas 
de primeiras letras naquella província. 

Alguns senhores se oppuzerão á resolução por 
propôr o estabelecimento de exce11sivo numero de 
escolas (117) fjue não estavão em relação com as 
populRçõ~s da provincia, ao mesmo tempo que ião 
fazer uma grande despeza. . 

Outros senhores a suste11tarão, mostrando que 
era necessario o numero proposto, attentas as loca
lidades, de communicaçí)es e impossibilidade de 
se transportarem os discipulos para muito longe, 
para obterem a índispensavel instrucção pri
maria. 

Posta á votos, foi approvada. 
Entrou em discussão a. proposta do conselho 

geral da provincia do Espirita -Santo, abólindo 
o estanco sobre a aguardt:lnte. 

Alguns senhores fizerão vêr que a proposta era 
anti-constitucional por tratar de impostos, cuja 
iniciativa é da privativa attribuição da camara dos 
Srs. deputados, além de que o negocio estava 
providenciado pela lei do orçamento. 
• Posta a votos, foi-rejeitada. 

Entrãrão .successivamente em discussão e forão 
approvadas, duas propostas do conselho geral 
da provincia do Maranb.ão, uma pàra se pro-
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longar . a ponte chamada da alfandega, até a 
baixa-mar, sendo esta ponte de pedra e cal, feitas 
as despezas pelos cofres nacionaes, e outra para 
a co11strucçãn de dous cáes, um desde a ponte 
de S. Francisco até o igarapé de Jacen, e outro 
desde o Baluarte até a ponte dos Remedios. 

. DOCUMENTOS 
SESSÃO EM 25 DE MAIO 

Presidencia do Sr. Limpo de Abreu 
A's 10 horas fez-se a chamada, e um quarto 

depois abrio-se a sessão, leu-se e approvou-se 
a acta da antecedente. 

Officios que se lêrão: 
Do ministro da justiça, enviando uma proposta 

do conselho geral da provincia do Piauhy, pe
dindo a creaçào de um cc1rpo de guarda provin
cial na respectiva capital.--A iniprimir a proposta. 

Do ministro interino da faze11da, remettendo 
cópias dos decretos pelos quaes . se concedêrão 
aposentadorias a Joaquim Rodrigues dos Santos 
e Francisco de Souza Paraizo.-A' commissào da 
pensões e oràenados. 

Dírigio-se . á commissão de constituição uma 
representação da sociedade federal, pedindo 
decisão ác!lrca da legalidade ou illegalidade do 
jury actual desta cidade.· 

I!'oi á commissão de pensões e ordenados um 
requerimento de José Prucopio de Castro, pedindo 
augmento no ordenado com que foi aposentado. 

Enviárão-se á commissão de petiçõe>l, afim de 
terem a conve-11iente direcção, as representações 
do desembargador Cand1do L>1dislau Japyassú, 
Francisco· de Paula e José Thomaz de Q11e1roz. 

Foi á com missão de saude publica uma indicação 
do Sr. Maciel, para que se convide a sociedade 
de medicina a propôr os meios e cautelas que 
se devem empregar afim de impedir a commu
nicação e os effeitos da colera-morbus nas nossas 
províucius. 

Approvou-se um requerimento do Sr. Maciel, 
para se pedir ao governo um m11ppa dos escr.ivos 
da nação, que existem no arsenal da mari11ha, 
coip a declaração do numero de homens, mu
lheres e crias. 

Lidos, approvados e adiados varios pareceres 
de co111missões, seguio-se a ordem do dia, e 
entrando em discussão o art. 1• da resolução 
deste anno, impressa sob n. 1'1, annul!ando uma 
deliberação do conselho presidencí»l da provincia 
da Bahia, sobre o concurso· de cadeiras como 
vagas, offerecerão· se as seguintes emendas, que 
farão apoiadas: 

Do Sr. Soares da Roclrn: 
cc A reluctuncia que foz o art. 2° do decreto 

de 11 de Novembro de 1831 á lei de .15 de Ou
tubro de 1827, quanto á,; cadeiras existentes, se 
limita ao augmento de ordenado e dependencía 
de sua co11fi.rmação ulterior, por acto da assem
bléa geral, não exigindo que se ponhão a con
curso aquellas que já ostivessPm legitimamente 
providas. » 

Do Sr. Carneiro Leão: 
. « A disposição final do art. 2° da. res9lução de 

11 de Novembro de 1831 é relativa sómente ao 
augmento de ordenado dos professores actuaes 
ahi declarados, com final >1pprovação da assem
bléa geral, sem dependencia de novo concurso 
dos ditus professores. » 

Julgou-se discutida a materia do 1° artigo, 
foi este" regeitado, approvada a emenda do 
Sr. Soares da Rocha e comprehendida a do 
Sr. Carneiro Leão. 

Entrou em discussão o 2° artigo aa resolução, 
e vencendo-se a siippressão delle sobre a pro
posta do Sr. Carneiro Leão, foi a mataria ven
.9ida á commissào de redacção. 

Passando-se á la discussão do projActo de lei 
que marca os impedimentos matritnoniaes, foi a 
mesma interrompida ao meio dia pela chegada 
do ministro do imperio, que apresentou tun·a 
proposta creando junta.; de saude publica nas 
cidades do imperio, . maxime nas maritimas ; 
outra para haverem juntas de engenheiros nas 
províncias maiores do. imperio, e ontra estabe
lecendo no musêo desta capital um curso de 
sciencias physicas. 

Forão as respectivas comm1ssoes. 
Continuou a primeira discti.ssão do projecto 

sobre os- impedimentos matrírnoniaes, e julgada 
finda, ficou o mesmo para a 2a: 

Seguio-se o projecto n. 35, do anno passado, 
sobre creação de caixas ecclesiasticas nas paro
chi as, o qual ficou para ter a 2• discussão, ha
vendo-se por finda a l•. 

Entrou em 1• discu~são o projecto de decreto 
n. 187, sob1·e a naturalisação dos colonos estran
geiros estabelecidos na provincia do Rio Grande 
de S. Pedro do Sul. 

O SR. FERREIRA DA VEIGA propoz que o pro
jecto fosse discutido como· resol11ção, e não se 
vencendo, julgou-se finda a dita la disCU$são e 
ficou para ter 2a. 

E•1trou em discussi'io o art. l• do projecto n. 79, 
prohibindo a admissão de congregados estrangeiros 
no imperio. 

O SR. REZENDE offereceu a seguinte emenda: 
« Nem isuladamente, senão por um tempo 

limitado, marca.lo na licença do respectivo pre
lad,,, consentimento do diocesano onde elles se 
achem.» 

o SR. CASTRO ALVARES mandou a seguinte: 
« Accrescente-se - sem licença do ordinario do 

!Ugilr; » 
Ficou adiada a discussão pela hora, deu-se a 

ordem do dh e levantou-se a sessão um quarto 
depois das 2 horas. 

SESSÃO EM 26 DE MAIO 

Depois das 10 horas fez-se a chamada, abriO·!B 
a sessão, leu-se e approvou-se a acta da ante
cedente. Forão presentes 71 Srs. deput.ados. 

Offi.cios que se lerão: 
Do min1~tro da justiça, remettendo cópias da 

acta, prutestos e mais documentos relativos á 
reunião do coll11gio eleitoral convocado pela ca
mara municipal desta cidade, em virtude da 
portaria de 28 de Janeiro deste anno. - A' secre
tariu, para ><er presente a quem fez a requisição. 

Du ministro da marinha, enviando por cóµia o 
decreto de 30 de Abril deste armo, concedendo 
aposentadoria ao escrivão da mesa grande da 
intenJencia ·da marinh·1 desta córte, João 'fimo
theo Leite Pacheco.-A' commissão de pensões e 
ordenados. 

Do ministro do imperior remettendo um reque-. 
rimento de Carlos Grace _e Guilherme Glegg, em 
que estes se propoem a illuminar esta capital por 
meio de gaz, debaixo das mesmas condições com 
que tal faculdade fôra concedida a Antonio da 
Costa, a qual não teve effeito. -A' com missão de 
industria, artes e orçamento • 

. Du dito ministro, enviando exemplares da 
alguns mappas sobre a instrucção publica da 
córto e provincia. -Mandári'io-se distribuir pelos 
Srs. deputados. 

Do ministro da guerra acompanhando l!ma 
colleção de modelos de vari11s mappfls, de que 
se mandou fazer uso nas provincias.-A' com
mi•são de guerra. 

Du ministro de estrangeiro cobrindo alguns 
papeis que sujeita á deliberação da camara, em 
cumprimento do que expendeu em seu relatorio. 
-A's commi11sões de constituição e diploma9i~. 
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Do secretario do senado communicando ter 

sido designado o dia 9 de Junho proximo afim 
de se proseguir nos termos do processo accusatorio 
do ex-ministro da guerra José Clemente Pereira. 
-Ficou a camara inteirada. 

Do dito se"cretario remettendo uma resolução 
tomada sobre outra do conselho geral de Santa 
Catbarina, erigindo em· villa a povoação de 
Garópas, e outra de Alagóas abolindo o uso de 
cursos e caissáras nas duas lagôas e canaes do 
norte e sul da respectiva capilal.-A imprimi
rem-se, quando. já não estejão. 

Foi á commissão de marinha um requerimento 
'do chefe de divisão graduado João Taylor, em 
que pede a e:ffectividade dtl seu posto,· sem 
augmento do solcio que ora percebe. 

Outro dito de William Mac-Eving, lo tenente 
da armada nacional a imperial, tendente a ser 
naturalisado, afim de ser reintegrado no seu 
posto. 

A' de pensões e ordenados, outro dito de João 
Henriques· de Patva, tendo por fim ser m~lhorado 
em seus vencimentos. 

Leu-se e approvou-se a redacção de uma reso
lução autorisando o governo a mandar pagar an· 
nualmente a Luiz Antonio Ribas a quantia de 
300$000, metade do ordenado que vencia como 
fiscal da intendencia do Ouro-Preto ; assim como 
a da emenda approvada pela camara á resolução 
do senado declarando o tempo em q·ue deve ter 
lugar a eleição dos deputados para a futura 
legislatura. 

o SR. RIBEIRO DE ÂNDRADA mandou á mesa o 
seguinte: 

« Requeiro que o Exm .. ministro da j!lstiça 
apresente a carta· de que fez menção em seu 
discurso ' de 22, e bem. assim faça comparecer 
perante a barra desta camara o homem que o 
convidou para derribar a regencia, afim de que 
se conheça da verdade deste facto e dos homens 
que entravão ou tinhão parte neste criminoso 
projecto. · · ' 

Suscitando-se á questão de ordem sobre, se a 
mataria era ou não de requerimento ou indicação, 
~ vista do regimento, ficou a mesma adiada 
pela hora. 

Lerão-se varias projectos que se mandarão 
imprimir, e outros que se não julgarão objecto 
de- deliberação, assim como algumas indicações 
que farão. ás commissões respectivas. 

Entrnndo depois em discussão a proposta do 
conselho geral da província da Bahia, creando 
escolas de primeiras letras em algumas das 
comarcas da dita província. 

Foi approvnda. 
Passou-se á proposta do conselho geral do 

Espirita Santo, extinguindo o contracto da aguar
dente da terra na dita província, qu" foi regei· 
tada. 

Seguia-se a do Maranhão tendente a se prolon-
gar a ponte chamada da alfandega. · 

Foi approvada. · _ 
Dita dito propondo a construcção de dous caes, 

um desde a ponte de S. Francisco até o igarapé 
de Jscen, e outro desde o Baluarte até a ponte 
dos Remedias. 

Foi approvada. 
Deu-se a ordem do dia, e levantou-se a sessão, 

-Sessão· em ~S. de Maio 

PRESlDENCIA. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Leu-se a acta, o expediente e os seguintes 
officios: ' 

Do ministro interino da fazenda, prestando 
informações ácerca da maneira porque se faz a 
remessa e realisação dos fundos necessarios ao 

pagamento dos dividendos de nossa divida externa. 
-Para a secretaria afim de ser presente a quem 
fsz a requisição. . 

Do ministro da marinha, dando as informações 
que se exigirão, relativas á refôrma e reintegração 
de capitão de fragata José Domingos Moncorvo. 
-Teve igual destino. 

Do mesmo ministro, ministrando informações 
!!obre a representação de Antonio Bersane Leite. 
-A' commissão de pensõe~ e ordenados a que 
estava a:ffecta a dita representação. 

Do ministro da guerra inforrnando sobre a pre
tenção do alferes reformado do corpo de milícias 
a cavallo da província de S. Paulo, Joaquim .ile 
Sant'Anna de Souza Campoe.-A' commiesão de 
guerra. 

Foi á mesma commissão um requerimento dos 
cirurgiões militares desta côrte, em que pre
tendem se declare por lei a continuação de suas 
reformas, e que estas se estendão ás suas viuvas 
e prole., · 

Não se julgou conter mataria de requerimento, 
nem de indicacão, o requerimento do i:?r. Ribeiro 
de An1lrada, offetecido na sessão.de 26. 

Approvou-se um requerimento do Sr. João Fer
nandes, pedindo i11formações ácerca da observancia 
de um aviso ex!Jedido pela secretaria de estado 
dos negocios da guerra, relativo aos corone.is 
Manoel Sebastião de Mello Marinho e João Paulo 
dos Santos Barreto. 

Ficarão adiados os pareceres da commissão de 
constituição sobre o requerimento de Firmino 
Guedes Monteiro, e da commis$ão de marinha 
ácerca dá represtntação de José da Silva Ramos. 

LerãJ-se dous pareceres da commissão dos con
·selhos geraes: to, para se remetter ao governo-a 
representação do conselho geral de S. Paulo, 
ácerca da necessidade de se cumprir alli a lei de 
,15 de Novembro de 1827. 

Foi approvado. 
E o 2o, concedendo á casa da misericordia de -

S. Paulo a faculdade para adquirir bens de raiz 
até 200:000ti. 

Este ultimo mandou-se imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos, quando nãv haja já 
medida legislativa a tal respeito. 

Vindo, á mesá um requerimento do Sr. Perdigão 
afi111 de se darem para o.rdem do dia as emendas 
do senado impressas sob n. 281, o Sr. presidente 
disse que o tomaria na devida considP.ração. 

Leu-se, mandou-se á commissão do orçamento 
e a imprimir um projecto offerecido pelo Sr. Ledo, 
divipindo em geraes e provinciaes as despezas e 
receita do imperio. · 

Posto á votos decidio·se que passasse á 2• dis· 
cus.são. 
-Pedida e vencida a urgencia entrou em 2ª dis

cussão, e offerecerão-se as. seguintes emendas: 
Do Sr. Maciel: 
cc Accrescente-se-é o districto da villa de S. João 

da Barra. i> 

Do Sr. Baptista Pereira: 
«·A villa de Campos com a de S. João da Barra 

ficão desde hoje formandó uma província, tendo 
por limites os rios da Camapucana e rio de S. João 
do Rio de Janeiro. » · 

Do Sr. Perdigão: 
<1 Emenda substitutiva ao artigo unico.-A villa 

de Campos fica sendo a capital da provincia do 
Espirita Santo. » ' · · 

Dando a horn destinada para a sessão secreta 
fi.cou adiada a discussão. ' · 

Sobre o officio do ministro da marinha marcou
se o dia. 29 pelo meio dia, para o mesmo apre
sentar uma proposta sobre objecto da repartição 
a seu cargo. 

O SR. MoNTEZUMA requereu que as respectivas 
commissões déssem quanto . antes. seu parecer 
sobre o relatorio do Sr. ministro da justiça. 
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O Sa. LEDO oft'erect1u um projeclo s ubre a 

divisão das rendas do imporia, e a requerimento 
de seu a11tor foi á commissão de orçamento uma 
copia, mandando-se imprimir exemplares do ori-
ginal. . 

Entrou em primeira discussão o projecto de lei 
que trata de __ annexar á provincia do Rio de Ja· 
nelro a villa dos Campos dos Goytacazes. 

o sr. Ohlc"l:l.orro se oppôz ao projecto por
que : l•, a villa de Campos foi, pertence - e faz 
parte ~ da província do Espírito Santo, tendo-a 
até considerado assim a assembléa geral, quando 
em 25 de Outnbro de 1831 decretou providencias 
consultativamente para ambos estes lugares, ácerca 
do estabelecimento de escolas de instrucçào pri
maria; 20, o projecto em discussão ia estreitar 
ainda mais o já acanhado circulo do territorio 
da província do Espirita Santo ; 3•, diminuir-se
hião consideravelmente as rendas daquella pro
"Vincia, quan!lo já são tão pequeuas que não 
chegão para as suas indispensaveis despezas: 
40, _ porque dando aquella província um deputado 
que obteve a maioria de 40 votos, dos quaes 
37 no collegio de Campos, da desmembração desta 
villa seguir-se-hia que o resto da província ficaria 
s em representação na camara até o anno de 

'()ara o fim d.i se fazer aus povos o u1aiur bem 
possivel, uma vez que os habitantes da villa de 
Campos ju~gão que a se11s iuteresses não convém 
qu~ fiquem uniJos ao Espirito Santo, a diminuição 
dss rendas desta de nenhum modo devia i rnpedir 
a desmembração daquella, tanto mais quanto a 
divisão das provincias em geral deve ser feita 
pela soberana autoridade legislativa da nação, com 
attenção aos interesses dos moradores dellM. 

1834. . 
Passou depois a mostrar que nem mesmo era 

conveniente a reunião de C11mpos á província 
do Rio de Janeiro, por estar mais perto para 
obter os recursos de que carÇ!ce, pois era sabido 
que dista do Rio de Jan eiro 80 leguus, emquanto 
ao E spírito Santo el:>tá apenas em distancia de 
52 ou 53.- ou 50 por não convir dar pernicioso 
exemplo para o futuro. 

Conclltio dizendo que o uuico in<:on veo iente que 
podião ter os campistas com a sua união ao 
Espírito Santo consistia em pagareRJ até o pre
sentti em cCJbre os direitos que .Rlíás pagaríão 
em papel, mas que este inconveniente não era 
tão forte .como se presumia, pois sendo os ·.iireitos 
muis consideraveis que pagão provenientes do 
dizimo do assucar, este ern pago no Rio de 
Janeiro em papel. 

o Sr. OarJ:.1.eiro da Cunba considerando 
por um lado, que a provincia do Espírito Santo, 
feita a d esmembração proposta, ficaria reduzida 
a uma quasi nullidado, e reconhecendo por ou~ro 
lado que sendo esta prov ideucia requerida pelos 
habitantes de Campos que querem obedecer ao 
Rio de Janeiro, porque nssim o pedia o seu 
commercio, relações, commodidades, interesses e 
dependencias, não entendeu que puJesse ser rngei· 
tado o projecto em discussão, mas que devia ir 
a uma commissão afim de se acabar com a pro
víncia do Espirito Santo, porque não convém 
conservar províncias -tão pequenas que fazem 
grandes despezns, exigem numerosos empregados, 
quando suas rendas são insufficientes . 

Fez algumas reflexões s9brc a utilidade que 
dahi resultãria aos mesmos habitantes daqµella 
província, e melhor divisão de territorio a que 
se deve proceder quando bóuver ·plantas topo· 
graphicas de todo o Brazil. 

o s..-. Ernesto sustentou o projecto pelas 
razões em que _se estribára a commissão, por ser 
incontestavel que sendo o nvsso systema consti
tucional, nelle se não permute que as autoridades 
supremas procedão como nos governos absolutos, 
mas era de seu dever promover o maivr · bAm do 
maior numero, attendendo aos interesses dos povos, 
como no presente caso, em que taes interesses 
e o voto dos habitantes de Campos erã'.o expres· 
sados pela cnmnra municipal, autoridade electiva 
a mais consideravel daquella villa. 

Não _ lhe , parecerão de algum peso as razões 
qúe · ouvira em contrario, porquanto no argumento 
relativo á diminuição da renda se bavião ante· 
posto os meios aos fins, pois sendo as rendas 'meios 

TOKO 1 

Pareceu-lhe tambem que não procedia o argu
mento relativo a ficar a prov·incia privada de 
representação, pois era preciso notar que ainda 
que um deputado deve procurar attender com 
e~pecialidade aos interesses do lugrir que repre
s~nta, tod~via esta attenção é subordinada ao 
interesse geral da nação, pnrqne um deputado é 
deputado da nação toda, e por isso os outros 
dep11tados ficarião send() tambem daquelle terri
torio; além de que a naturesa do Sr. deputado 
que fóra eleito por aquella provinci!\ não soffrería 
alteração alguma com esta desmembração, e p.or 
isso ,se não podia esperar que attendesse menos 
aos interesses daquella província do que tem 
feito até hoje. 

o Sr. Baptista Pereira. sustentando o 
projecto respondeu ás objecções que ouvira, 1°, 
que era de pouca consideração o argumento de 
que ficaria ~.ca11hado o territorio da província do 
Espirito Sauto, feih a desmembração, para o que 
bastava comparar a extensão della com o numero 
de seus habitantes, que não exc.ide a 37,000. 
2•, que o argumeato de ficar a provincia privada 
de ·representução provava de mais, porque tendo 
de se fazer uma n<JVa eleição para o armo proximo 
viria um deputado pelo Espirito Santo tomar 
assento, emquanto até boje a província era re· 

'presentada por um deputado, p11ra cujn eleição 
c0iicorrera apenas com 3 votos, o que não tem 
feito comtudo que o uobre orador tenhn deixado 
ãe cumprir com •os deveres de tão honroso cargo 
sustentando n11 casa o interesse daquella pro -
vincia. 3°, que 'a villa de Campos, por actos 
legi~lativos ,iu leis anteriores sempre esteve des 
Jioadn do Espírito Santo e pertencendo ao Rio 
de Jnneiru, desde que Campos se unio ~ corôa, 
não _podendo admittir-se o argumento de que o 
decreto de25 dE> Outubro de 1831 a conslderAra unida 
ao Espírito SO:nt•.J , vois nelle s e tratava de esta
be\l,cimento de escolas, e não de demarcação de 
limites. 4°, que a primeira vantagem que o 
nobre orador conhecia. erão as relações commer 
ciaes, das quaes Campos ntio tem alguma com o 
Espirita S•mto, emquanto remette todos os seus 
produclos para o Ri•l de Janeiro -na imp»rtanciil 
de não menos do 6 milhões de cruzados, que até 
certo t empo em (lrande parte ião de retorno em 
escravatura, e huJe que falla este meio de mover 
oK fundos iria dat· lugar a uma agiotngem pro· 
digiosa e nociva em uma villn até agora fio· 
rescente. 

Advertio mais que 6 milhões de moeda papel · 
levados para Campos alliviaria consideravelmente 
esta praça, e daria maior credito a este agente 
da circulação, e que alem disto convinha muito 
attwder ãs vantagens políticas que deveu: resul · 
tardo ·projecto em discussão, não só por que 
estamos em circumstancias de promover a união 
das províncias, como de cada um dos individuos 
da s11ciêdade ; mas até porque as desavenças de 
povos limitropbes poucos civilisad os .muitas vezes 
ião toMr até as primeiras autoridades, como 
aconteceu ao presidente ào E spírito Santo, que 
achou diffi.culdade na obediencia ás ordens que 
havia expedido, couvindo portanto acabar de . uma 
vez taes desavenças e rivalidades, pondo O!! 
homens fóra de contacto tanto mais . quanto 
Campos, por um princippio ·verdadeiro ou menos 
bem fundado considera o Espirita Santo como 

u1act. rasta, para onde correm todas as suas rendas 
7 
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sem proveito algum, motivo de desprazer que 
nao pôde acabar senão com a desmembração. 

Mostrou mais que Campol'! não ficava mais 
perto do Espirito Sa.nt() do que da côrte, P"rque 
os meios de r.ommunicação se não medAm ,peh 
sua extensão, mas pela sua bondade e commod<1S, 
sllndo muitas vezes preferi vel o mais longo, bom 
e seguro, ao mais curto, pantanoso e cheio de 
perigos, como é o de Campos ·para o Espírito 
Santo-

Quanto ao máo exemplo, lembrou que igu•ll 
desmembração tivera lugar da comarca de S. 
Francisco, e que na . occasião em que disto se 
tratãN se não. tínbão lembrado deste argumento. 
C<1ncluio mostrando que a desmembração de 
Campos de nenhum modo tendia a privar o 
Espirita Santo -dos ·soccorros de que carece, e 
os quaes continuarião a ser subministrados por 
CamlJOS como agora, e q1u, tendo o nobre orador 
advogado os interesse daquella província até agora, 
a sua honra lhe não permittiria hoje atar os 
interesses e recursos dll uma província pela qual 
fôra eleito deputado, e que quaesquer que fossem 
as vistas e sentimentos que animão os senhores 
que se oppoem ao projecto, E:lles não poderião 
deixar de confessar que as do orador não erão 
menos nobres, para o que se bastava lembrar 
qne o decreto da desmembração de Campos era 
tambem ~qu.elle de sua exclusão 1la casa, porque 
fic,mdo Campos unida ao Rio d·e Jan~iro elle não 
obteria votos para deputado, cargo honroso que 
muito apreciava. 

o sr. oarneiro Leão continuou a oppôr
se ao project0, como fizera na sessão diJ anno 
passado, por não apresentar vantagem alguma, 
devendo advertir que muitos lugares ha qun niio 
têm commercio com as capitaes das províncias, 
e que em tal caso devião tambem ssr separadas 
para se reunirem ao Rio de Janeiro e d>iqui a 
pnuco espaço o Rio de Janeiro teria tirado ãs 
outras p1 ovincias a maior parte de seu territorio 
e população. Não lhe parecia attendivel o argu
mento de que . devia ser attendida a vantagem 
commcrcial, porque Campos commercia com o 
Rio de Janeiro tanto unida ao Espirito Santo . 
como a esta côrte,•sendo a unica e verdadeir:\ 
rezão porque os h1bitantes de Cam_pos pede1n a 
desmembração o ve11derem sous generos no Rio 
em papel, e serem obrigados a pagar em Campos 
os direitos em cobre, pois outn niio de ;:cobria ; 
não sendo de presumir que elles deixassem nlil'ls 
de querer um co11selho geral que os roprese11lasse 
mais de perto, e outras vnntngens que vêm unidas 
a um governo local; inconveniAnte que Síl podh\ 
remover permittiudo-se que paguem os direitos 
em paprl, e que o papel alli circule como no 
Rio de Janeiro. 

Quanto a dizer-se que as rendas de Campos 
continuarião a ir para o Espirito Santo, além 
de · que o projecto não é claro a esse respeito, 
era evidente que logo que houvesse a separação 
tal remessa deixaria de ter lugar, porque do 
contrario os pov.os de Campos não terião as 
vantagens que pretendem, sendo até esta uma 
das razões apresentadas pelo nobre deputado que 
apoiára o projecto. 

Ooncluio dizendo que encarava esta separação 
como perniciosa, ni'io só porque a constituição~ 
art. 20, diz que o lerritorio do Brazil é dividido 
em províncias na fórma em que actualmente se 
acha, as qunes poderãõ· ser subdivididas como 
pedir o bem do estado, e por isso entendia que 
sem ferir a constituição não podia tirar ' se uma 
porção de territorio dê unia provinc\a para a 
unir a outra, mas até porque daqui a 2 dias 
as provincias grandes engolirião as pequenas; 
não fazendo peso o argumento de que a comarca 
de S. Francisco fôra reunida á Bahia depois do 
juramento da coni?tituição , porque tendo sido 

desligada anti:iriormentP. de Pernambuco achava-se 
inteiramente unid~ a Minas, e depois se resolveu 
que passasse a pertencer á Bahia. 

O Sr . FEirreira c1.a. Veig >.• sustentou o pro
jecto fazenda ver que se não tratava do interAssa 
das provincias como ente de abstracção, mas P.tn 
attem;ião ao interesse ~ de seus habitantes ; que 
os habita '1 tes da villa de Campos, que formão uma 
parte notavel da população da província do Espí
rito-Santo, assá~ tinha mostrado que. lhes .não 
co11vém estarem rdunidos ao Espírito-Santo, mas 
ao Rio de Janeiro, com quem tem relações de 
commercio, interesses, etc., a ponto de partirem 
de Campos para cá para cima de 80 embarc!loções 
annualmente, emquanto para o Eõµírito -S·1nto não 
vai uma lancha; que além desta consideração 
havia aquell~ já Rpontada de serem os caminhos 
para o Rio de Janeiro de mais facil transito, o 
qufl dava maior facilidade para os habitantes 
tratar3rn de seus negocios e interesses, do que 
sendo obrigados a recorrer ao fJ:spirito-Santo, 
onde aão têm r elações de commercfo; e quando 
não houvesse outra razão senão o desejo da popu
laçifo de Campos , não u ·n desejo ephemero 
filho de enthusiasmo, e.phi:!mero e passageiro·, mas 
real e continuado, cnmo se deduz das inst1rncias 
que por espaço de 10 annos para cá t êm havido 
rta parte de todas a~ autoridades locaflS daquella 
villa de não quererém obedecer ao Espirita-Santo, 
isto bastaria para decidir a camara a favor de 
uma medida exigida por uma opinião tão geral
mente pronunciada. Continuou mostrando que não 
era bem trazido o argumento · fundado na con
stituição, porque Campos não pertencia ao Espirito
Santo, mas por uma portaria se determirára que 
att<inta a dimi 11 uta população do Espírito-Santo, 
os eleit<>res de Campos concorressem para aqnella 
provincÍa afim de se proce•ier á eleiçfio do depu
tado ; e qunnto a pertencer està villa á rElferida 
província, o governo em 1822 ordenára que se 
sobreestivesse neste materia até decisão d,a assem
biéa geral; accrescendo a isto que o comman
dante militar de Camp•lS não obedece á auto
ridade militar rio Espírito-Santo, mag ã do Rio 
de Janeiro, estRndo até antes a commandancia 
militar de Campos reunida a Macahé, aliás do 
Rio de Janfliro; o que mostravP. que s mataria se 
achava muito confondida, porque pertencendo 
Campos em umas cousas ao Espirita-Santo, em 
outras pertencia ao Rio de Janeiro ; donde con
cluía que se ·dava hoje caso quasi identic<l ao da 
c0111arca de S. Francisco de que se fallãra. 

Não achou exacto. dizer-se que o unlco motivo 
porque Campos pedia a desmembração era .. por 
causa do pagamento dos direitos em papel, P•' rque 
nlém das relações do commercio em que fallára, 
havia um principio de amor-proprio que faj>:ia 
com que 1v111elles h!l.bitantes se julga vão mal par
tllhados e aviltados , por assim dizer, em estarem 
obedecendo ás autoridades de uma .província que 
acreditavão set• menos em riqueza e industria, 
sendo necessario ir com os desejos e mesmo capricho 
dos povos, quando seca.são com a justiva, muito 
principalmente em circumstancias tão difficeis, em 
que'.não convém dar mais este protexto de desconten
tamento a uma população tão grande e impol'tante. 

Concluio mostrando que o argumento d·e ficar 
então a provincia sem representante era contra
producentem, . porque existirnlo alguma rivalidade 
entre "' populaçãn de Campos e Jl]spirito·Santo,
euiquanto estiverem unidas .estas quantidades hele
rogeneas, a provincia do Espirita-Santo não será 
talvez bem representada. 

o sr. Ge-tuuo disse que não devendo a ca
mara fazer senão cousas de utilidade, e não a desco
brindo .elle no actual projecto votava contra elle. · 
Advertio que havia engano em se a.ffirmar quà 
Campos sempre pertencera ao Rio de .Janeiro, · 
pois era sujeita ao Rio de Janeiro na parte civil, 
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militar e de fazenda, e ao Espírito-Santo na 
parte judicial, e que em 1829 fôra annexa ao 
Espirito-Santo, determinando-se que o seu ren
dimento e administração de fazenda ficassem 
perteucerido ao Espírito Santo. 

Igual inexactidão notou em dizer-se que Campos 
con,tantemente impuguára obedecer ás autoridades 
do Espírito-Santo, porque desdu 1828 as auto· 
ridades de Campos obdecerão sempre ás do 
Espírito-Santo, até o anno passado, em q~e 
impugnárão obedecer, entretanto que as de S. Joao 
da Barra não. manifestárão esta repugnancia ; e 
tendo o respeétivo presidonte dado parte ao mi· 
nisterio, este ordenára que as autoridadRs c~m
prissem as ordens do p.uisidente do Bspirito
Sa1lto, o que não podia ser até de outra fórma, 
]JOis tendo a auto.cidade militar estado semp_:e 
sujeita ao .Rio de Janeiro, Espírito-Santo nao 
podia remetter orçamento sem que o commau
dante militar de Campos apresentasse seu orça
mento. 

Concluio mostrando que todos os dias ha 
embarcações de Campos para o Espirita Santo, 
e firmando·se no art. 2° da constituição p1,ra 
provar que se não podia tiral de uma província 
parte de seu territorio .tJara a dar a outra. 

o Sr. Maciel sustentou o projecto pelas 
razões que já havião sido expandidas por outros 
Srs. deputados, accrescentantlo: 1°, a necessidade 

·que tem Campos de melhoramento de meios de 
communicação, estabelecimento de um canal, e_tc., 
e o '2º que o districto de Campos ficaria des
contente se se lhe fizesse extensiva a circulação 
do papel. 

o Sr. I=tibeiro de Andrada votou pelo 
decreto, porque sendG as bases esseuciaes p11;ra 
qualquer divisão del!artams11tal ou _de provi~<?:ª• 
a extensão do terntorio, populaçao e d1v1soes 
naturaes, além das accessorias que são reciprocas, 
e continuas relações de commercio, intere~se 
e industria, e não existindo a primeira a respeito 
do Espírito Santo, porque é mui limit ... do o s~u 
territorio, nem a segunda porque a sua populaçao 
é diminuta, e sendo antes dividida de Campos 
por divisão natural, qual o rio Parahyba ql!-e. é 
necessario passar para ir de Campos ao Esp1nto 
Santo e vice-versa,. não exisLindo demais relações 
de reciproco interesse, commercio ou ind!l~tria, 
não achava raz:io por que devesse ser re3e1tado 
o projecto, que n.ão entendeu que. fosf:!._e ferir a 
constituição, porque o artigo relativo nao é con
stitucional. 

Reproduzia algumas razões que já havião sldo 
ex.pendidas para sustentar o o projecto, accres
centando que se Espírito Santo ficar com pouc.as 
rendas será supprida por outra que tenha mais, 
como acontece_ com mais algum11s provii:icias; 
que a lei das eleições não tratava a respeito. <!o 
argumento que se apresent>1va sobre a ele1çao 
do deputado daquella província, pois mandava 
adm1ttil-o com os votos que obtivesse, que su p
pondo que era verdadeir~ ~ repugnancia· dos 
campistas de pagarem os direitos o.m .cobre, elle.s 
tinhão razão, porque nenhum contribuinte é obri
gado a pagar senão na moeda que ~ecebe, e como 
recebi:lo uo Rio de Janeiro papel e nella que os 
de vião pagar. 

o . Sr. Baptista Pereira continuou a 
sustentar seu voto, mostrando que era ue utili
dade publica e particular livrar os campistas do 
onus que hoje soffrem pela differença da moed.a 
em qu~ pagão os direitos, e que Campos esti
vera sempre ligada ao Rio de Janeiro, de cuja 
comarca fazia parte, tanto pelo que res~eit~ ã 
administração civil, como militar e ecclesrnst1i;a, 
e que não havia decreto que a reunisse a11 Es · 
pirito Santo. 

o sr. Ribeiro de .Andrada tornou a 

levantar-se para diz~r que se tiraria grande 
utili·lude em se reuriirem as peyuenas provincias 
ás gr.,ndes, pela econo1nia que daqui devia 
rasultar p1tra não haver então necessldaue de 
tantos empregados, juntas de fazenda, etc .. , etc. 

O SI'. Ferreira França entendeu que 
da_ constituição se deprehendia c1ue as delegações 
que actualmente tem o poder executivo na~ pro· 
viucias s;lo convenientes ao etitadu, as quaes a 
rnRpeito da cada proviucia se poderião converter 
em duas se se julgasse conveniente, o que hoje 
se pedia a respeito do E;pirito Santo, fazendo 
ue Campos uma província; que o art. 2° da. 
con;;tituiçi'io ura constitucional, pois importava 
direito politit:o, e que não convinha ajuntar 
Campos a11 Rio de Janeiro por mais uma razão, 
e vinha a ser que u seu procuradür na ca111ara 
uão seria nomeado por ella, o que equivalia 
a não ter procurador ; accrescentflndo que os 
deputados, conselheiros de provincias, etc., erão 
sempre das povoações maiores, e por isso estra
nhos muitas vezes aos iuteresses e necessidatles 
locaes das pequenas povoações, e pot· isso no 
estado em que estão as eleições lhe parecia que 
não convinha unir Campos ao Rio. 

Quanto ao papel pronunciou-se contra a sua 
circulação em Campos e na' outras provincias, 
porque isto facilitaria muito a falsificação, e 
porque o papel que ox:iste aqui é necessario. 

o Sr. Ferreira da Veiga disse que as 
razões que acabava de ouvir Sú::ido ponderosas 
sómente podião comtuuo. ser attendidas quando 
se trntasse da reforma da lei das eleiçõos, na 
qual se devia estabelecer que as eleições se 
fizessem por circulo.; eleitoraes, dü contra1·io va
riamos sólllente repre::;entados os interesses das 
capitaes e lugares ruaiores, quando convinha que 
fossem os deputados couhecedores dos interesses 
e necossidades das localidades. 

Não lhe pareceu que a desmembração db Campos 
fosse forir a constituição pela raziiu já prn
duziua; a proviucia dü Espírito Santo, quando 
a co11stituição foi jurada, não estava definida, 
e niio tinha os direitos político:; naturaes e admi· 
nistrativos, e todos os limites que devem marcar 
uma provincia. 

o Sr. Oa.ota.no de Alrn.oida entendeu 
que era meuida impolitica o tlividir uma pruvincia 
bastante pequena, q uu apenas tem um deputado 
IH\ representação naci11nal, para unir parte a uma 
provincia 1-(rande do iuqieri(), e que seria talvez 
111 lis ulil c\UO a capital uo Espírito Santo stJ 
111udasse para Oa11q.ios, do que unir Campos a 
uma proiviucia como o Rio, doade fica em grn.1de 
distancia, quando Lia musma pr1JViacia pudem ter 
canselho geral e de presideucL1, e os recursos 
de que nect:ssitarem, remediando-se assim o 
ciume que existe· entre os campistas . que não 
quertim ser dominad0s por um puvo misernvel e 
pobre, quando Campos tem 600 e tantos engenhos, 
muita. riqueza, etc. 

O nobre orarlor se propóz a mandar na 2• dis· 
cussào uma e1nentla neste sentido. 

o sr. Oarneiro Leão advert.io que os 
limites JoJ Campos vão alé1n da Parahyba, (l que 
louge de enc.uar us rios como divisão, os encarava 
corou meios de comi.nuuicação, entretanto que 
poderia entender-se como divisão as serras, por
que servião de obstaculo. 

O SR. PRESIDENTE deu a ordem do dia e le
vantou a sessão. 
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Sessão e"!- 29 de Ma.lo 

PRESIDENCIA DO SR. LIMP_O DE ABREU 

Foi lida e approvada a acta da antecedente 
sessão. 

Remetteu-se é.s commissões de constituição e 
justiça criminal um 6fficio do Sr. ministro _da 
justiça, enviando por cópia a sentença proferida 
nos autos de responsabilidade, a que se mandou 
proceder contra os ministros . do s11premo tribunal 
de justiça Veiga, Petra e Albuquerque. 

A camara ficou inteirada dõ officio do secretario 
do senado devolvendo a proposição da camara dos 
Srs. deputa.los tendente a autorisar o governo a 
mandar effectuar pela caixa dos descontos da 
Bahia o pagamento de 60 %. dos fundos capitRes 
pertencentes ao collegio dos meninos orphãos 
daquella cidade, a que o senado não póde dar seu. 
consentimento. 

Forãn ás com missões das camaras m unicipaes 
as postnras organisadas pela municipalidade da 
villa de Mangaratiba. 

Receberão-se com especial agrado as felicita
ções que dirigia 11 camara municipal de Manga. 
ratiba. 

Forão á commissão de petições as representa
ç.õos de Joaf]uim Alvares de Abreu Guimarães e 
de varios officiaes da 2• linha do exercito e orde-
nanças da côrte. · 

Ficou adiado _o parecer da commissão de esta
tistica indeferindo a pretenção do juiz de paz da 
freguezia de B - Francisco X avier de Turya;.sú da 
província do Pal'á Ja união desta fregu.ezia ao 
Maranhão. 

Continuou a 2• diacussão do projecto Je lei sobre 
a desmembração da villa de Campos e reunião á 
provincia do Rio de Janeiro, e das emendaA 
mandadas á mesa no dia antecedente ; variris 
oradores fallárão ll favor e outros para o adia
mento, reproduzindo com poucas alterações as 
razões já. apontadas nesta mataria; entre os 
ultimos o Sr . Baptista CaP.tano ponderou os mo· 
tiv0s já inherentes â mesma questãn, já de 
urgencia das questões vitaes que devião merecer 
a prefer6ncia, e a -seu ver, obrigar a camnra a 
adiar este assumpto talvez até que se t_ratasse da 
P.statistica geral do imperio, etc. ·(apoiados), e 
que o obrigavão a alie orador a que votasse neste 
sentido. 

o Sr. Ferreira de A-lello levantou-se e 
disse:- Sr. presidente, para que estamos gastando 
,., tempo e o dinheiro da D!lção em dism~sões pro· 
longt1das de intereRses indivlduaes ou locaes, 
como aconteceu no unno passado, quando tantas 
questões de -intervsse de vida e de morte para 
o imperio reclamão toda a sabedoria e todos· os 
momentos d"a camara ! ... Sim, Sr. presidente, a 
sorte do Brazil, sua prosperidade ou seu ani
quillamento pen,dem da decisão das importantes 
ma terias que_ estão para se discutir, e que já 
deverião ter sido exclusivamente tomadas em 
consideração (apoiados) ; portanto, voto para o 
adiamento nté uma época que o Sr. preside.nte 
determinarã, e que talvez deva ser quando a 
estatistica geral do imperio occupar a attenção 
da camara, etc. -

O SR. MoNTEZUMA fallou contra o adiamento 
e a faV•)r da urgenéia do assumpto em dis-
cussão. -· 

Ficou a materia adiada pela chegada do Sr. mi
nistro da marinha, que depois de recebido com 
as formalidades do coAtume, apresentou uma 
proposta relativa á reforma da intendencfa e 
arsflnaes de marinha, .a qual foi ã commissão de 
marinha e :\ la de fazenda. -

Entrou . em discussão o art.· l• do projecto de 
lei que fixa as forças navaes para o anno finan· 
cairo proxlmo fut11ro. 

O s..-. Ferreira França. expoz a sua. 
duvida sobre a necessidade que tiohamos presente
mente de forças navaes activas, quanto mais para 
o tempo que ha de. vir, passado mais de um 
anno, não sabendo elle se presentemente temos 
alguns inimigos no mar, ou se estas forças são 
unicamente para faz!Jr a policia . das nossas 
costas, e neste caso se poderia fazer esta policia 
com forças navaes, que menos merecessem o 
nome de activas do que de instrÜlltívas, pela 
necessidade que temos de fazer marinheiros e 
ge11te apta para o sel"viço du mar, afim de que 
tonhamos guerreiros · marítimos, como é neces
sario, emquant., cuncordaru10s com aquelles 4ue 
querem que a guerra se faça, quando as guerras 
não têm sido uteis aos povos senão aos qne 
governão, tendo -se até dito que hoje se não faz 
gnerra aos prirticulares, permittindo-se antes que 
o commercio corra, apezar da guerra, mas que 
se guerrêiio os potenta'1os, cujos interesses são 
diversos daquelles dos particulares, suj eitos a 
estes potentados ; ist..i posto; não sabia o nobre 
orador se temos necessidade de forças navaes 
activas, por não querer chamar activas as ins
tructivas, bem que não poderáõ ser instructivas 
sem que sejão propriamente activas, raZlio por
que pedia que o illustre relator da commissão 
désse algumas informações a respeito, sem o 
que niio podia decretar-se. absolutamente força 
algum a . · 

Cnntinuou, çlizendo que cumpria que nós pro· 
m1>vessemos a decisão de nossas quer~ ilas, mais 
pela paz do que por outro modo, para cujo fim 
o no·bre orador propuzera um projecto tendente 
a estabelecer uma confederação americana para. . 
se decidire111 as questões, nã o pela torça, porque . 
ordinariamente taes decli,;ões são contra a .i us
tiça, mas por meio de um conselho em que estas 
questões se inutilísao>sem. · 

Advertia que não sabia porque este projecto 
h avia ficado ·no esquecimento até agora, quan<io 
era de transcendente utilifade. -· 

Concluio dizendo que lhe parecia necessario 
que se decretasse a força que devia haver em 
cada lugar, e nãll estabelecer apenas o limite 
desta furça, quando não se sabia por<\ue dados 
isto tinha sido feito, . p!lrecendo até mcluir-se 
arbítrio nas palavras 1,500 praças de diversas 
classes . · 

Tendo alguns senhores podido que se procedesse 
á votação, o Sr. Ferreira França se oppóz 
dizendo que exigia que a.e lhe déssem as infor
mações que elle julgava 11ecessarias para poder 
dar seu voto ; além de que era necessario 
fazer clara ao povo a necessidade da força, até 
quanto, qual o onde. · 

o Sr . .Rezende fez vêr que era o voto de 
todos os amigos Ja verdadeira liberdade e da 
humanidade o decidir tudo pela paz, mas que a 
experiencia mostrava que acontecia o contrario ; 
nestas circumstancias havendo uma tendencia 
quasi · natural para a .. guerra, e estando 'a.mea · 
çando uma guerra geral em toda a Europ .l, 
segundo as ultimas folhas que de lã vierão, e 
estando o nosso imperio vulneravel por muitas 
partes, principalmente pcbs extremas do norte, 
como o Pará que não tem relações algumas com
merciass com o resto do imperio, e para onde 
muita gente receia que vão procurar, pondo ho
mens acoçados de algum infortunio, e persuadido 
o nobre orador de que a verdadeira defesa· do 
Brazil é a força naval, attenta a vastidão' de 
suas costqs, cumpria conservar uma força que 
pw:lesse repellir ' qualfiuer aggressão externa. 

Passando depois' a mostrar que Pernambnco 
cRrece pelo menos de tres embarcações de guerra, 
que na Bahia, Pará, M~ranhiio, etc., Are. tam bem 
indispenswel · a presença de taes ll mbarcaçõefi, 
accre~çend<J a este numero aquellfls do qufl CRl"Me 
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o governo para suas communicações officiaes ; 
concluio que o numero proposto de 1,500 praças 
era ins11fficiente para o serviço em que tem de 
ser empregRda a nossa ; pelo que propoz que se 
dissesse - não devendo exceder a sua população 
de 2 mil praças de todas cl11sses. 

Foi apoi!l.da a sua emenda. 
o sr. l\li~lstro (segundo foi possível ouvir, 

parece que disse) quu o numero 11e 1~500 praças 
·de que fallára no seu relatorio era bastante para 
proteger o nosso commercio é conservar em acti
vidade a nossa moc·idade empregada na marinha, 
mas que em circumstancias extraordinarias tão 
diminuta força seria insufficiente, e por isso era 
necessario que o corpo tegislati vo autorisa"se o 
governo a augmentar o numero de vasos e o 
pessoal da armada quando as circumstancias ·o 
exigirem. 

Lembrou que os faccíosos que em Pernambuco 
havlão querido derrublir o govc)rno e acclamar 
o ex -imperad11r tinhi'io sido batiiios pela força 
naval alli estacionada, o que podia acontecer 
em mais algumas províncias. Fez ver quanto· 
desejava que por meio da paz se decidissem todos 
os negocios, mas emquanto isto se não pndesse 
conseguir, e em quanto não se: estabelecesse para 
a•te fim a confeder,1ção em que fallára o Sr. 
Ferreira França, não havia remedia senão con. 
servar-nos em estado de defeza. 

o Sr. Maciel disse que os votos que havia 
feito o Sr. Ferreira França pela paz erão communs 
a todos os h·Jmens de bem, e da humanidade 
tanto no Brazil como em todo o mundo, mas 
que · entretanto sempre tem havido guerra, e 
portanto á commissão . só cumpr-ia fazer o que 
ordena a constituição, que é prescrever a força 
que julgar necessaria para templls pacifieos, como 
sempre se tem feito, apparecendo nisto á primeira 
vista uma falta que o nobre orador achou con
veniente que houvesse, por ser impossível saber 
qual a força que em apertadas e extraordinarias 
clrcumstancias poderá sor uecessaria ; razão por
que cumpria que o governo ficasse co.n poder 
discriciolT!l'rio a tal respeito, para desenvolver os 
111eios de defeza · em. caso de n eces~idade. 

Fez ver que era engano affirmar-se que a força 
naval é a unica que nos convém, porquanto assiUI 
aconteceria na verdade quando esta força estivesse 

-cm pé _tão respeitavel que sobre ella pudessemas 
firmar a uossa defeza, mas como qualquer pequena 
pútencia da Europa apresenta uma força naval 
a que não podemos resistir, era forçoso conce1i11r 
quA cumpria por ora a força terrestre para este fim, 
pois um soldado se faz em •l semanas, e em menos, 
quando movidn pelo patriotis?no procura meios 

_de defender a patria, emquanto para ser bom 
marinheiro são necessarios muitos annos. 

Mostrou tambem que as palavras - diversas 
classes-não envolvião o arbitrio que se suppuzera, 
por issQ que o trabalho da commissão fôra feito 
á vista de'mâp)>1n1·uprassritados pelo respectivo 
ministerio. Demorou·»e sobre a necessidade de 
estabelecer a disciplina na marinha, empregan•lo 
para este fim- os ofliciaes mais hqbeis a de maior 
pondunor, porque delles tudo depende, sendo certo 
que a primeira cousa em forças militares não é o 
numero, mas a qualidade ; accrescendo a isto tam
bem a economia que convém guardar quanto 
po~sivel, sem _ a qual não pôde haver guerra longa 
feliz, _ como tinhamos por experiencia na guerra 
do sul, em que a nossa força, aliás grandíssima 
em relação á do inimigo, havia servido de ver
gonha ao pavilhão brazileiro , chegando os 
cors.arios · inimigos a tomar embarcações nossas 
ã vista dos nossos navios de guerra. 

Concluio dizendo que se houvesse precisão de 
declarar na lei a força extraordinaria. em caso 
de invasão, poderia dizer-se que o governo em
pregará então a forç~ necessaria; mas que isto 

estava cornprehendido no projecto e marcha que 
a camarn tem seguido constRntementa sem ferir 
a constituição. 

Foi apoiada a seguinte emenda do Sr. Aureliano 
com salva da redacção : 

cc Depois das palavras- não devendo exceder -
diga-se-em tempo de paz-e no fim accrescente-se 
-podendo o governo flm tempo de guerra elevar 
e~ta força ao numero indispensavel. n 

O _Sr. F'errelra da Veiga principiou dizendo 
que não carúcia fazer grandes desenvol vitnentos 
para mos trar a necessidade que a naçã o:• tem de 
marinha militar, e restava portanto a saber qual 
devia ser o lim ite della, p'lis se fosse fixada 
pelas nossas necessidades, s em duvida il camara 
chegaria a um ponto muito alto, para o que 
bastava lançar os olhos sobre o nosso immenso 
li .tor_al ; como porém nos faltão os recursos pecu-
n1 :irios, porque as nossas rendas, além de limi
ta-ias que erão, têm ultimamente recebido golpes 
que muito as diminuirão, e nos faltã0 até mal'i
nheiros e todos aquelles meios que em outros '· 
povos ha de sobejo, e que não podemos ter senão 
<1uan·lo chegarmos a maior grão de civilisnção e 
recursos ; votava n Í>wor do projecto, na pai·te em 
que fixa a força naval sobre as informações do 
Ex1n. ministro qufl se achava presente, por lhe 
parecer que era sufficiente para temp1)S ordiuarios, 
para proteger o nosso commercio costeiro e servir 
de escola de marinha. 

Mas como podião occorrer circumstancias ex
traordinarias em que não convém que fique o. 
augmento da f<irça á discrição .do governo, que 
de certo fluctuará, e não saberã então como pl'O
ceder, não se vendo autorisado por acto legi-;iativo 
a exceder ás despt'lzas marcadas, e receiaudo cen
sura minur.iosa sobre qual<iuer despezà fóra do 
quadro que lhe fôr marcado, do que se podia 
seguir grave damno contra a nossa independencia 
e liberdade, accrescendo a tudo isto o que o$ 11 do 
art. 15 da constituição do imperio ~xpressamente 
determina : - que a assembléa geral fixe aunual
mente sobre informações do govern1) as ·forças de 
mar e terra ordinarias e ex traordinarias . - En
tendeu o nobre orad1ir que era iudispensavel 
decretar ao meno8 o m<1ximo da força que o 
gcivern.1 poderá empregar quando e~tas circum
stancias extraordinarias sobrevierem, não podendo 
oppór-stJ a isto o argumento de que em tal caso o 
governo rncorrará ã assembléa, porque podia não 
estar reunida. 

Para mBis apoiar a nsccssidade de P 'l~sur esla 
disposição nu lei, sem a qual Reda dillicil prever 
os pari gos a que o Brn.-:il póde ostar sujei tu, 
lembrou que era um facto u facto manifesto qLt~; 
ou o duque do Bragança triumphe ou níio em 
Purtugal, pessoas que o servem, máos conselheirod 
poderilio fazer com qu"' elle hrn;a~se vi,qtas 
ambiciosas sobre alguma d1.1s nossas proviucins, 
e uão era -conveniente que d~pois se dissessa <JUe _o 
corpo legislativo deix:ára á discrição do governo, 
cujos agente; podem ser censurados por seus 
actos, aquillo que devia ter previsto o seu p11trio
tismo. 

Não se propóz porém a indicar qual devia ser 
a força que se fixasse para tempos extraordinarios, 
deixandp isto ao patriotismo dos Srs ·. deputados 

. intelligentes ria mataria. 
o Sr. Rebouças disRe que lhe parecia que a 

redacçã:o do nrt. l• não e;t1wa conforme ao que 
<i etermina n constituição, porque nelle se não 
fixava a força naval, mas apenas o maximo deHa; 
de modo que, segun lo o artigo estava concebido, 
o govtl rno não podia exceder a esta força, mas a 
püdia tliminuir ~ stiu agrado, qnando a con;tituição 
(S) 11 do art. 1-õ, acima rnferido) não queria que 
isto ficasse á disposíçà-t do governo, mas qutl e;te 
a uiio pudesse augme11ta1·, uein diminuir. Daqui 
coucluio que o artigo devi" ser concebitl.o de !llOdo 
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que o governo não pudessi3 diminuir a força, 
porque podaria . fazel·o contra a segurança e 
interesses do pa1z, e se passasse o artigo como 
estã, a camarn seria moralmente responsavel 
pelos males que daqui se poderiiio seguir, por isso 
que nã0 teí:-ia feito o que a constituição manda. 

N;io achou boa tambem a palavra-tripolação
que entenc.le dizer respeito á. nautica, e niio á 
força combatente ou artilharia de marinha, pa· 
recendo ao nobre orador que a tripolaçiio não é 
guarnição. 

Achou tambem outra incoherencia no artigo 
quando trata das embarcações que o poder 
executivo julgar indispensaveis, niio sabendo elle 
so ss tratava das embarcações actualmente exis· 
tentes para escolhtirom-se dellas as que s11 jul· 
garem convenienths ao serviço, e Am tal caso 
cumpria que o Exm. ministro apresentasse o 
mappa das embarcações existentes e declarasse 
quaes par.: cião mais idonea8 ao governo, ou se 
o governo poderia -adquirir outras, pois o artigo 
estava ti\o vago que par(lcia _ que poderia faz ttr 
escolha não só das existentes, como tr ,1tar de · 
adquirir outr1ts, o que não ern admissível, nem 
sPgundo os intP. resses economicos e nacionaes, 
nem segundo o devar que incumbe á can1ar ;1 de 
det11rminar qual deve ser a força, nem segundo o 
dever do Exm. ministro e da commissifo que 
devia ter exigido as necessarias informações µara 
apresentar o seu projecto. 

Daqui concluio que o arligo devia ser rejeitado e 
concebido de mod o que se determine á vista da 
relação das embarcações de guerra existentes, e · 
mesmo em con$trucção, quaes as que devem ser 
empregadas, não segu.ndo a saa especie, mas até 
que força pôde dar á disposição d<J governo para 
a guarnição das costas do Brazil, fixando-se deter
miuadamente a força de combatentes para o go
verno a não poder diminuir ou augmentar, porque 
marcando-se o limite clesta força que o governo 
não poderá. ex.ceder, parecia que se tinha tido em 
vista sómente a economia, quando cumpria ter em 
vista tamhem a necessidade da defeza da nação, 
porqu1i d·o contrario o nobre orador votaria para 
que nenhuma força houvesse. 

Quanto á. força extraordinaria, fez ver que lhe 
pal'ecia que niio havia a recaiar de que força 
alguma extarna viesse incommodar senão em 
razão dos lados vulneraveis que a administra
ção houvesse de fornecer aos differentes par
tidos; pois se a administração e.;tiver nos inte· 
resses nacionaes, ninguem se atreverá a vir cá, 
e n1uito menos o duque de Bragança, prevale . 
cendo-se .. das desgraç,1das forças que Portugal 
poderia ministrar, ou que elle tivesse á sua 
disposição quando não fosse bem succedido, porque 
nem em um nem em outro. caso elle poderia 
apresentar uma força superior á nossa, e muito ·· 
menos para invadir o paiz, pois quando elle 
tivesse intilnções de vir não seria para uma 
simples aggressão, mas para· ficar de posse de 
alguma parte de nosso territorio. E quando se 

f preteudesse fixar força extraordinaria ·~ontra qual· 
quer estrangdrn que pretendesse hostilisar-nos 
seria necessario elevar a nossa-'força a um ponto 
irnpossivtl, e que por cousequencia ficaria em 
papel, devendo portanto a força ser fixada segundo 
nossas possibilidades, tanto mais quanto o Sr. 
Maciel mostrára a dlfficuidade de se fazerem 
marinheh·os, para o que tinhamo_~ Je conservar 
aluda por longo tempo esculas onJe elles se 
instruiio . 

Pelo que respeita aos ~occorro~ do qne poderií\o 
carecer as proviucias rnadtlm111.1 au apparocest1e 
alguma desordem om alRUffil\ dolla~, lombrou que 
era necessario que ftcasso multo cluro quo nouhum 
commandante de navio, t1oja quem fôr, poMsa 
arrogar-se o direito de Bllltar em turra com mi\o 
armada e tomar parte nas uesordeus, sem qu.o 

isto seja requerido pelas autoridades do paiz ; 
reflexão que nâo era vaga porque ao nobre orador 
parecia que tinha havi.lo ql!em se arrogasse. o 
di reito d ·' pôr a torça em acçao sem ser requerido . 
pelas autoriJ.ades. 

Ooncluio pedindo que o illustre membro da 
commlssão apresent·1s8e uma emenda c.le maneira 
que o art. 1• fique concebido saggn~o a con sti· 
tu ic;ão determinaud'J que a força qu6 nao possa ser 
augmentada e diminuída á vontado do governo, 
o num ero de embarcações e sua lotação em 
relação ás existenlfls, se é quo das · exi~tentes ha 
tantas quantas bastem para a guarnição que se 
acha fixada ;io projecto . . 

O Sr. Ferreira da Veiga respondeu que 
votaria pela idéa do Sr. Rebouças _e ~onvite q~e 
fizera ao illustre relator da commrnsao, se nao 
receiasse um inconveniente muito grave, e vinha 
a ser-que se a as8embléa estabelecesse por lei 
que o governo tive-se seml.lre uma força mal'i· 
tima de 1,500 praça~, no dia em que dous sol- -
dados des:;c ,n baixa, morressem ou por qualqmir 
accidente ficassem fóra do serviço, o miniatro 
ficari:l. respons•1vel se os não substituísse logo, 
o que uem sempre seria possivél, e_ como _daqui 
se seguia absurdo, el(u·o era que nao podia ser 
udmittida tal idéa. 

Continuou diz1mdo que se era desproposito 
pretender fixar tambem a força extraordinaria, 
este desproposito era determinado · pela co.nsti 
tuição, cujos autores havião fix~~o ebta d1~~0-
siçâo, sem se lembmr.;m que v~ria um esp1n!o 
profundo que julgasse desproposito o qu~ eutao 
estabeleci ão. 

D eclarou-se contra a emenda do Sr. Aureliano 
por uão preencher as vistas da constituição, 
porque deixa ao governo um arbítrio que acamara, 
segundo a opinião do nobre orador, licitamente 
não podi9. c.leixar . 

Qu·into ao argumento tendente a fazer persuadir 
qua a força armada dEJ terra ~ mar se não _deve 
mover senão de ordem das autondades respe.ctiv;as, 
pareceu-lhe que não havia ~ecessidade de nov:a 
c.leterminação, porque as leis existentes prov1-
dencião a est e respeito, e quando .:; Sr . !te bouças 
estivesse informado ácerca de algum facto corre· 
\ativo que diga respeito á infracção da lei per
tencia-lhe fazor a accusaçõ.o em regra, não vindo 
para a quest.iio o que o mesmo senhor havia dito 
a este raspei to. 

o Sl". Rebouoas respondeu que para evitar 
o primeiro obstaculo apresentado pelo orador ci.ue 
o precedera, se pudia t1utorisar o governo para 
recrutar ou proceder a ongajamentos para preen
cher o numero de soldados indispensaveis em 
consequenci11 da fixação da. forca; e parec.eu·ll~a 
que o Sr. Ferreira da Veiga era contrad1ctor~o 
4uando queria que se fixasse a força extraord1-
ne1ria como mauda a constituição, ao mesmo tempo 
que se oppunha a que se ~xasse a or~ini:-r~a da 
mesma maneira que determma a const1tu1çao. 

Advertia que o nobrn orador não dissera que 
era desµroposito fix:ar a força extraordinarir., mas 
J.im fixai-a em re.lação áquella com 9-Ull se pud~sse 
declarar contra nos qualquer potencia estraogetra, 
sAm ser PortLtgal. 

Fez ver que quando fallára no emprego da força 
quando 11s autor idades o exigissem não tivera 
em vista introduzir novo artigo oa lei,'"mas chamar 
a ' attenção do Ex:m. ministro sobre o modo de 
a npplicar. · 

o sr, Rezende disse que o argumento 
produzido c0ntra a sua emendt1 , de .que não 
podemos rivalisar em marinha, ainda com as na· 
ções ns mais pequenas da Europa prov~va de 
111als, ll corno tal não procedia-que no _caso de 
K&l' infoli?. o s11cce;so da expediçãs da ilha T~r
ceirn, uãu teuc.lo us indivíduos de que se compoe, 
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ondl'l estar na Europa, poderião lembràr-se de vir 
para um ponto d0 Brazil, e em tal caso para 
prevenir algum desembarque era necessario oprôr
lhe a força marítima do Brazil que é muito maior 
que R da Terceira, caso a que se referia o argu
mento- que expr.ndera, além de <JUe, ainda quando 
a nossa força fosse inferior tinha a vantagem de 
estar nas costas do proprio paiz, p::.ra onde se 
podia recolher-quando tivesse desvantagem. 

Lembrou mais que dos acontecimentos de Per
nambuco, que são publicos e manifestos, via que 
havião 300 pessóas que querião deixar aquella 
província, os quaes todos havião estado no ba
talhão 53, e suppondo que tivflssem intenção dü 
ir para o Pará, levando nilcessariamP.nte <Jrn seus 
corações a má opinião e inimisade ao Brazil, 
unidos com outros que lá pudessem encontrar 
serião um apoio para qualquer pequena fnrça que 
viesse dil fóra; donde concluía que não havia 
razão·. para combater a Rua emenda com o pre
texto de que a noi;sa força maritima era insuffi· 
ciente para nos oppôrmos áquella da mais pe
quena nação da Europa, pois estando o Pará, por 
assim dizer, ao desamparo r.umpría dar meios 
para o governo ter alli uma força que proteja 
aquella província. . 

Quanto a dizar-se que a nossa força no Rio da 
Prata havia cobe·rto de vergonha o nosso pavilhão, 
fez ver que apezar de que o Brazil ia lutar entiio 
com o patriotismo de outra e de sermos obri
gados a coi1servar alli um forte bloqueio, além 
dos navios de guerra que erão empregados em 
toinar as AnJf)arcações que vinhão para o porto 
bloqueado, a força brazileira conseguio, por assim 
dizer, seus fins, resultando-nos o mal todo do 
compromettimento com as nações neutras; exis
tindo ngora a differença de nós não quererrpos 
hostilisar, mas defender-nos, bastando a força de 
que podem dispôr para repellir o inirnigll, que pó.Je 
sobrevir que apezar de pequeno cumpre não des
prezar porque n'io ha inimigo fraco. 

Pelo que respeita á instrucção dos marinheiros, 
pareceu-lhe co11vnniente que· entre dous e'-<tran
geiros da que hoje somos obrigados 1:1 lançar mão 
por falta de proprios, se mettosse um nacional 
para se npplicar áquelle trabalho; e teremos ma
rinheiros nossos para o futuro. 

Concluio dizendo que na verdad11 us autoridades 
locaes devem clirigir a força; mas esta ide 1 até 
cnrto ponto é :ibsurda, pois uma província podiri 
estar em t.11 desordem que as :iutoridades !acnes 
mio pu,lessrnn requisitar a força, q nn sendo bra
zileira ficaria ociosa, e nenhum effeito pod~ria 
fazer então contra os revolucionarios, do;1de re
sultaria ubuso muito malor·e mni~ nocivo. 

O Sr. Carneiro Leão parecendo-lhe que 
se havia entendido que o art. 1° estabelecia 
doutrina nova, provuu que eru tal qual os das 
l<Jis que passarão na camara nos annos ante
riores. 

Lembrou que ja em 1830 se havia querido.de
signar o numf>ro. de embarcaç•'ies quoi o governo 
devia empregar, mas a camara resolvem vutar 
por um artigo quasi igual ao presente por se ter 
demonstrado que se não podia fixar o numero de 
embarcações, porque umas podião tornnr-se inutds, 
outras carecer de concertos, e porque seria obrigar 
o governo a conservar, por exem pio um a fragata 
quando carece de um brigue. 

Const.ando do relaÍ<lrio do ministro, a que vêm 
annexos ps respectivos mappas, o numero de 
vasos existentes, tanto armados como deRarmados, 
pareceu-lhe claro que havia bastante conhecimento 
de causa para conhecer que o governo não tem 
necessidade de comprar novos vasos para em
pregar as 1,500 prnças de. que fallava o projecto, 
que não chegi'io para tripolar os navios em tempo 
de paz, quanto mais para adquirir novos, pois 
çareceuqo-se de , 21220 praças para tripolar . em 

tempo de guerra uma fragata, quatro corvetas, 
quatro brigue~-barcas, dous brigues, seis escunas 
e dous patachos, que do mappa consta que .;stào 
armados, estavào hoje guarnecidos com 1,449 
praças, contendo meuo;; praças do que segundo 
a lotação dns embarcações que sPrião necessarias 
em tempo do paz : razão porque se persuadia que 
o artigo em discussão devia passar, fic~ndo o 
~overno autorisaio p:ira em .. circumstancias ex
tra0rdinarins emprP.gar 3,000 praças, não suppondo 
o nobre orador circumstancias ordinarias uma 
guerra com o estrangeiro, porque estava pllrsun
dido que não temos meios para lhe resistfr no 
mar, e que a unica resistencia que se lhe podia 
fazer seria por meio de guerrilhas, recolhendo. 
nos ás nossas montanhas e mattos que no>i de
fendem. 

Mas, accrescento11 o orador, que não sendo 
com vasos de guerra que nos havemos de defender 
do estrangeiro, era innegavel que podiào taes 
vasos ser utilíssimos, acudindo a alguma província 
em que pôr espírito de revolta, algum Pinto 
Madeira pos,;a levantflr algum partido para este 
ou aq uelle lad•L (Muitos apoiados.) 

Continuou mostrando á vi~ta do mappa, que ns 
embarcações ue guerra não sobrão, nem tambem 
o numero de praças necessarias para a g1iarnição 
em tempo de paz, não só porque ba províncias 
maritim·1s que não têm embarcações de guerra, 
mas porque uma fragatà q_11e existe na côrt!l 
devendo eRtar trip·ilada com 300 praças em tempo 
de p~z, apenus tem H9, isto é, menos da metade, 
e por isso niio estava em estado de sahir para 
acudir a esta ou áquella provincia quando seja 
uecessario, e por isso quasi inutilmente se aeha 
armada. ~ 

Por esta r ,zão queria conceder no governo 
em caSL> extraordinario 3,000 praças com que 
pudesse armar as embarcações pRra pQder prestar 
f!O<Jcorros em caso de necessidade, que o nobre 
orador e8timara que não venha, mas que, se 
viesse não convinha que achasse o governo im
possibilttado da soccorrer ás prnvincías com al
guma força, não para as cunquistar (muitos 
apoiados), porque se uma província inteira qui
zesRe ·Uma outra cousa do que aquella que todos 
juramos, difficilmente poderia sAr co.nquistada, 
rn,1s' para auxiliar os que querem .a boa ordem 
(muitos apoiados), os que defen1forem fl cirnsti
tuição política de-, imperio (muitos apoiados) caso 
haj '' alguma tentativa para derrubar a consti
tuição e chefe do guverno. 

C1mcluio dizendo que votaria pelo artigo tal 
qual, reservandu-se para offerecflr depois uma 
emenda rela tiva ás 3,000 praças de que o govtirno 
d"verá dispôr em circumstancias extraordina
rias. 

o Sr. ivnnistro arlvertío que a fragata 
não estava com a tripolação preenchida, porque 
havia difficuldade de obte1· marinheiros, mas que 
pretendia preencbel-a com a tripolação de duas 
embarcações que esperava do Pará e Maranhão. 

o Sr. l\.J:ay apoiou a emenda par:1 se fixar 
2,000 praças, devendo as 500 de accrescimo constar 
de moços brazileiros de 10 a 12 annos para 
aprenderem o serviçu do mar, afim de para o fu .. 
turo termos marinheiros. 

Adiada a mataria pda hura, levantou-se a sessão 
depoi:> do se retirar o Sr. ministro com as for
malidades do costuro e. 
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Sessão em 30 de 1'1aio 

PRESIDENCIA ;po SR. LIMPO DE ABRl,:U 

Abi;rla a sessão e approvada a acta ela antece
dente, lerão-se os seguintes officios: 

Do miuistro dos negocios estrangeiros envia111!n 
um dos autograpbos da resolução relativa ás 
presas reulámadas pelas differentes nações, que 
foi sauccionada.- Foi para o archivo. 

Do mini8tro da justiç•1; ministrando as infor
mações que se exigirão ácerca dos acontecimento.s 
que ti verão lugar ua provi11cia do Maranhão, nos 
mezes de Satembro e Novembro do anno passado. 
-Para a secretaria afim de ser presente a quem 
fez a requisição. .. 

Do diLo ministro remettendo os requerimentos 
que .ao governo forão dirigidos pelos officiaes da 
2ª linha do exercito e ordenanças des ta cidade -
e das villas de S. Carlos e Itú, eni que pedem 
serem di::;pensados do serviço das guardas nacio
naes.-A' commissão nomeada par >1 r•wer a leí 
das iudicadiis guardas . 

Do secretnrio do conselho geral de Minas en
viando um representação do mesmo con:;elho, 
sobre a uecessidade de se invalidar n c. referida 
província o de.::!'0to de 12 de Agosto de 1831-
A' commis,;ão dos conselhos geraes . 

A' mesma commi8são se dil'igirao outras repre: 
sentações do mencionado conselho gernl: Ia, subre 
a administração e arrecadação dos ílllpostos da 
carne verde; 2a; sobre ocsubatituição do sub'sidio 
voluntario pelos emolumentos das licenças annuaes 
das tavernas; 3a, sobre a restiLuição dos bens 
sequestrados aos suppostos réos de inconfidente ; 
4n, sobre imposição nos officios de jusLiça; 5•, 
sobre a melhor arrecadação do,; direitos d9 011ro. 
E pedinuo q11e as providencias dadas na côrte a 
respeito do lugar de auditor de guerra se e:itendão 
á . r.iferida província. · 

Forão recebidas com especial agrado as felici
taçõe>l dirigidas pelll camara municipal da villa 
da Praia Grande por occasião da reunião desta 
augusta camar~. · 

Remetteu-se á commissão da,; camaras muni
cipaes uma representação da villa de Maricá, 
relaliva á limitação que soffreu o respectivo mu
nicípio em consequ\lncia do decreto de 8 de 
Novembro do anno passado. 

Enviou-se á cuu1 1ui,;Sâú _do baucu o r ele.torio 
da commissão liquidadora pl)r parto do mesmo 
banco, contendo o resultado de seu; trabalhos até 
26 do conente. . 

Foi á commissão Je policia um requerimento 
de Ricardo de Va;.cuncellos, pedindo um dos 

- lugares de continuas das galerias. . 
Enviarão-se â commissão de petições, afim de 

t.;rem o devido destino as representações de 
~lanoel du;; Santos Lâra, Luiz Lacombé, An· 
touio Joaquim da Silva, Bernardo Gôes Sardinlla, 
Francisco dos Chagas ::;antos, D. Rita de Cassia 
e outros. 

Foi approvado um . requerim<into da commissão 
do orçamento tendente a virem do governo infor
n1ações ácerca da Flora Fluminense. 

Rcgeitou·se um r equerimento e emeuda que 
offereceu o Sr. Rezende, afim de se nomear uma 
commisstio para to111al' contas ao Exm.- tutor. 

Fui a.pprov11do u111 parecer da commissão de 
estnlist1c11 indeferindo por ora R representação 
da camara municipal de M11Lto-Grosso, para. que 
a capilal da provincia sejR. a dito. cidade de 
Matto-Grosso. 

Ficou adiado i:or se pedir a palavra um pa-. 
r ecer da commissão de constituição reconhecendo 
cidadão brazileiro naturalisadó a Anto.nio José de 
Andrade Pinto. 

neiro, e ficou outr~ vez adiada por chegar o 
ministro da marinha. , 

Recebido Sr. Ex. com as formalidades d-O cos
tume, continuou a discussão do seguinte ·: 

-- e< Art. 1.0 _As forças navaes activas ·do !mperio 
para o serviço dl' anno financeiro que ha de 
corror do l• di\ Julho de 1832 a 30 de Junho de 
1833, coustaráõ das embarcílções quE\ o poder 
executivo julg'lr indispensaveis, não devendo ex
CHder o totRl de ·suas respectivas tripolações a 
1,500 praças de todas as classes. » 

G;>m as emendas apoiados na sessão antece
deiltP., offerecerão-se mais as seguintes .que tambem 
for:'io apoiadas: · . 

D'J Sr. Carneiro Leão: 
e< Depois da palavra- .activas- accrescente-se 

- e ordinari~s. » _ 
« Artigo ldditivo. Sobrevindo algum caso extra

ordiuario o governo poderá elevar as forças navaes 
a-1 duplo das marc,1dos na presente lei.- Salva 
a redacção. » 

o Sr. Carneiro da Ourib.a proounciou
se a favor da emenda do Sr. Aureliano, por lhe 
pare~er mais conveniente e couforme á constituição 
que ma11da fix 1r tambem a força extraordinaria, 
o que comtudo não envolvia a ·obrigação de 
declarar qual o numero de vasos e pessoal, de 
que o govern11 poderia dispôr em circumstancias 
extraordinarias, a qual devia estar em relação á 
sua necessiila•~e <lntão, que a camara não podia' 
prever porque não sabi>l qual era a guerra ou 
aggi·essão de que possamos ver-nos obrigados a 
defonder-nos , não convindo até que se saiba 
anticipadamente dos recursos de que o governo 
póde di6pôr. 

Advertio que quando no anno passado se fi'xára 
a força não se tinha tido em vista a possibilidade 
de uma guerra, nem as dissensões internas, além 
de que a força fixada no pr,ojecto em discussão 
não devia sel'vir sómente para escola de nos·sos 
marinheiros, como se tinha di\o, mas para pro
teg.ir t1unbem o nosso commercio costeiro, que é 
o maior que temos, e que muitn .. cumpria defender, 
principalmente ·cjuando, caso se havia lembrado, _ 
se attiar a guorra entre as potencias da Europa 
que t.êrn iuterHs.;es cruza, 10~, caso em que o 
govdrno deve ter á sua disposição a força neces
saria para tão util fim ; não querendo o nobre 
orador dizer com istü que se devia marcar uma 
força conveuiente para nos combatermos com 
alg11mas nações da Europ·i, por11ne nos faltão 
por ora os elt1mentos necessarios que só podem 
desenvulver-se P"nco a pouco, cerno tem acontecido 
ás outras nações que tiverão marinha de guerra, 
quando a sua pesca e commercio para isto for
ne_cem os necessarios elementos, como foi a 
Hnllanda, depois Portugal e ultimamente a In
glat ijrra. e americanos do norte, que por occasião 
de g11errll Cúffi a metropole achou grande recurso 
nos indígenas do pa iz, quasi todos empregados 
na· pesca por inclinação natural, -recurso de que 
desgraçadamente no Brazil nunca se procurou 
lançar mão, tendo aliás tantos meios de o fazer 
valer pela quantiuade de indigenas que- temos, 
rios navegaveis, etc. 

Continuando fez vet· que, além de se não ferir -
a const ituição deixando·S\l á discrição do governo 

Continuou a discussão adladn com- as emendas 
apoiadas sobre o 1° artigo do projecto de decreto 
pnnexando a. villa de C;lmpos ao Rio ae Jf\· 

o empregou a força extraordinnria que as cir- . 
cumstilnchs exigissP.m, pois diz elle que o corpo 
legislativo em arriscadas crises podia julgar da 
necessidade do maior ou menor emprego, .nenhum 
parigo havia em que passasse tal disposição, tanto 
porque o Brnzil boje não póde ter . nmbições de 
conquistas, como por que o seu governo é· fraco 
de sua natureza e por sua formatura, com a 
qual o nobre orador se não teria accommodado 
se, rigido observador da constituição jurada" não 
fosse obrig·1do _ao cumprimento" delta, porque era 
conhecido de todos· que um governo, cujas func-
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ções dependem da união de tres vontades e 
opiniões, não põde desenvolver-se com a necessnria 
presteza e unidade de acção. Nomeada, porém, 
a regencia, segundo a constituição, estabelecido o 
governo em obset·vancia della, o nobre orador e 
todos os brazileiros amantes_ da prosperidade da 
patria, de suas vidas e. propriedades tinhão por 
dever sustental-o. 

Que elle dissera que o governo não podia querer 
. conquistas, e accresceutava que muito menos 
poderia querer opprimir qualquer provincia do 
imperio porque ainda· quando fosse o duplo, triplo, 
o quadruplo da força hoje existente, jámais elle 
poderia subjugar qualquer província, mas apenas 
ajudar com ella aos amigos da ordem empenhados 
em debellar os facciosos onde quer que appareção 
accrescendo a tudo isto que o governo não tem 
força paga em terra, mas as guardas nacio11aes, 
que são garantidoras do bem-ostar de cada uma 
das províncias e da obsarvancia da constituição 
e integridade do imperio. (Apoiados.) 

Concluio dizendo que votaria por maior força 
que a que propuuha o projecto se não d~vessemos 
principiar por pouco pnra nós irmos dopais aper
feiçoando e desenvolvendo. 

o Sr. Ferreira França disse que se ns 
forças navaes do Brazil não têm sido preju
dimaes, ao menos não têm sido uteis, pois a 
experiencia mostrava que apezar della os brazí
Ieiros havião sido roubadus pelos corsal'io:i, que 
elle não entendia que força naval policial seja 
aquella que sa estacione em um porto, como 
fazem quasi todas as nossas embarcações, mas 
que corria a costa e succedidas·-umas por outras 
carrão de norte u sul, não só paN defender 
o commercio de inimigos ou _piratas, mas para 
examinarem os escolhos, o que elle ignora que 
tivessem feito até o presente, e duvidava que se 
:fizesse para o futuro, porque o costume tem sido 
não se fazer, e os bons assim como os máos 
habitos muito custa a perder. 

'Não entendeu que isto se fazia para o futuro, 
porque não tendo os - ministros, assim como os 
Sri:1. deputados, interesse em que esta policia se 
faça elles escolherião pessoR.s de sua feição p-1ra 
o desempenho deste serviço, entretanto que os 
que poderiào bem fazer esta policia serão os 
commerciantes propl'ios interessados nella, entre
tauto que os ministros, quer ella se faça, quer 
não, nada pardem como aconteceu com as to
nwdias passadas; a da costa devia ser confiada 
a guardas nacionaes no mar, porque seria muito 
mais bem feita pelos commerciantes ..... 

Pronunciou· se contra a opinião de que a força 
naval servia para fortificar o partido da ordem, 
,pois não via quem em . tal caso fortificasse este 
partido nas províncias ctintraes, como Minas 
Geraes, por extlmplo, onde, independente desta 
força, a ordem se tem conservado, que se a con· 
stituição não fôr guardada e as leis observadas, 
e o povo não gozar da maior liberdade de que 
elle póde gozar em razão das leis e da constituição 
taes fortalezas por muito tempo não fortalecerúõ 
partido algum. (Apoiados.) 

Tambem não entendeu que esta força era ins-, 
tt·ucLiva, pois não via no artigo disposição alguma 
que tendesse a promover esta instrncção .... que 
o projecto no art". 7o dizia que o governo recru· 
tára ua fórma :ia lei, o que lhe parecia eer contra 
a constituição, por ser a lei do recrutamento ante-
rior a ella. · 

Lembrou que no anno passado o governo pro
puzera a extincç1io do corpo de artilharia de 
marinha, e hoje via que ficava subsistindo, não 
sabendo o orador porque tão depressa mudara 
de opinião, quando se tinha julgado muito melhor 
para o serviço e mais economico um corpo de 

_ marinheiros artilheiros, como consta da proposta 
1:0?40 1 

do governo ; disse mais que a respeito de Por
tugal, nem forc;as para nos defender contra a 
sua marinha tinhamas, e que se, segundo entendia 
o nobre orador, era factivel que esta parte do 
Brazil, o Pará, acceda ao convite de se unir a 
Portugal, não servindo em tal caso de fortaleza 
a força uaval ; o que mostrava que a verdadeira 
fortaleza era a guarda das leis e da constituição, 
e o gozo da liberdada que a constituição permiLte 
aos cidadãos . 

Concluio repetindo algnmas passagens do seu 
discurso. 

o Sr. Mln.istro entendeu que era desne
cessario repetir que a força de 1,500 praças era 
indispensavel, e insistio em que a camara tomasse 
em consideração a necessidade que o gover-i10 
tem de ficar autorisado para augmentar a força 
em circumstancias extraordinarias. 

Passando a responder ás increpações que se 
haviiio feito ao governo, fez ver que o interesse 
que tiiiha Q governo em que a policia da costa 
se fizesse era a mesma que tinha a camara dos 
Srs: deputados a respeito dos interesses e honra 
nacional, fazendo com que o nosso pavilhão seja 
respeitado ; que não havia vaso sondando as 
costas porque era trabalho que já estava feito, 
e por isso em ocioso repetíl-o; que o Sr. Fer
reira França estava mal informado quando cen
surára o governo por não ter vasos empregados 
em crusar, porque S. Ex:. manJára daqui sahir · 
para este fim a corveta Bertioga, que entrou ha 
poucos dias, e expedira ordens ao presidente da 
Bahia e Pernamliuco para fazer sahir para crusar 
algumas Ltas embarcaçõas alli estacionadas, a.; 
q uaes, seg1rndo os nvisos rec1Jbitlos, devem c~_taL' 
crusaudo hoje. 

Reconheceu que o cumprimento da lei e da con· 
stituiçíio era a maior garantia da ordem publica, 
mas advertia que isto só não bastava quando par
tidos empenhados na perturbação do estado pro· 
curâo por todos os meios ào seu alcance alternr a 
tranquillidade publica, que muito desejaria S. Ex. 
que o cumprimento ex:acto das leis bastasse para a 
conservação da ordem publica, mas desgraçada
mente a experiencia tinha mostrado que i>1to só 
não era sufffoidnte para a manter, e qne o Brazil 
sem o conveuiento emprego da força para manter 
a ordem j{. teria sido abrazadu por aquellas que, 
antepondo as furias das paixões aos interesses da 
patria, procurão satisfazer seus particulares de
sejos e vinganças (muitos apoiados); que em 
Minas·Geraes fortalecia o par'tido da ordem, o 
maior amor ao trabalho em uma população 
disseminada por uma grande superfi.cie, empreg11da 
na agricultura, cuja honesta ambição co1isiste no 
maior producto de seu trabalho, emquanto nas 
cidades marítimas, como acontece em todas as 
cidades populosas, existem mais elemeutos de 
desordem (apoiados), por haver ahi maior numero 
de ociosos (q,poiados), que se unem a qualquer 
partido para que, perturbada a tranquillidade 
publica elles consigão o que as não podem obter 
senão pelo trabalho. Julgou de seu dever, 
como brazileiro., como amante de seu paiz e de 
sua honra e prosperidade repellir a idéa indigna 
(muitos apoiados) de que alguma parte do Brazil 
pudesse separar-se da communhiio brazileira para 
sujeitar se á dominação de. naçiio estranlrn, pois 
os brazileiros conhecem seus deveres, e têm bas
tante awor da liberdade e patriotismo para rep~llir 
qualquer convite de unção estranha quo se opponha 
á sua união e independ»ncia (muitos apoiados), e 
quando a nação tivesse justos motivos de queixa 
de seu governo por nãu cumprir com a lei ou 
por não deixar que ella goze da liberdade que 
lhe afianção os principias jurados, ella erigiria 
outro governo, mas não se sujeitaria a uma nação 
estrangeira, idéa ignominios,1 que todo o coração 
brazileiro rejeitaria com horror, e cuja su::1peita 

e 
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s. · Ex. ju1ga'Va·Se obrigado a repellír. (Muitos 
apoiadas - ) _ 

Explicou que-1,500 pw.ças de todas as classes
queria dizer - marinheiros, soldados, officiaes de 
marinha e de f)lzenda, emfitn, to.do o que entra uo 
pessoal de um navio de gusrTa. 

l?cz ver que tambem era de opinião que o corpo 
de artilharia de marinha não fosse conservado, até 
porque aquelle corpo tinha sido em grande parta 
composto de homens perversos e ociosos, mas 
atW.nte. a. d\tliculdade de se estabelecer o corpo de 

• marinheiros artilheiros, em que se fallára, qu~ 
levarã muito tempo, era forçoso conservar por 
ora o da artilharia de marinha. 

Cm:.duio dizendo que a· forç:i de mar era ins
tructtva na pratica, a11ma1r de u niio ser tl.rnurka.
mente pela rnzí\o produzida no relataria de S. Ex.., 
da faHa de mestres para o estabelecimento de 
aulas nas embnrcacões de guerra ; mas existia 
em terra a academia de marinha unida com a 
mílitnt, onde podia ir bsber " inatn1cçiio ne~es
saria quem pretelldesse dedicar se ao serviço 
de mar. 

o sr. Montezu.ma principiou dizendo que 
sempre fôra de opiniiio que os leis de fü:açêio de 
força fossem redigidas pelo miuisterio,e uiscutidas 
na camara ·com a~ informações e ossis1e11cia dos 
respectivos ministros, parr-cendo-lhe ser· esta a 
maneira mais regular para se poder votar sobre 
uma lei desta nll.cmTza, e bem exec11La.r -so o !l) 11 
do art. 15 de. eOil"tituição, que verdudo ~ra que 
pelns palavras deste paragrn.pho - sobi·e a infor
mação do gov~i·no-podia n camara ser sathfeíta 
para votar com · conhecimonto- de ca11sa, ~endo 
presento o Sr. ministro da r~parti9iio; mus 
nem o Sr. miuistro poderia. satisfazer de improviso 
u Lodai; '"' infurmações Qlle parecessem necessliria", 
nem a lei podia ser tão bem redigida por uma com. 
missão da casa, como pelo miniaterio, acompa
nhada de uma expos~ ou relatorio, t~ndo-se em· 
tal caso ao menos a certez[I. que o mlnisterio tinha 
visto, exa1Dinndo e prevenido tudo antes da dis
cussão, parecendo no nobre orador que a camara 
um dia c\Jegnrá a udoptar este uicll.iodo. 

Entrando na materia declal'DU que não pedira a 
palavra na sessão antecedente, ·porque esµerava 
colher dos membro• da comu1i~siio todas us infor
mações sobre os dados em que se neha baseado o 
projecto, e bem que o Sr. ministro tiveijsa parecido 
informar quanto podia sobre todas ns consas 
nece~•srias ao bom conhecimento da mataria do 
nrt. l•, todavia não tinha desfeito certas duvidns 
sobre objectos que queria elucidados, ató parn se 
decidir a nspeilo de certas emendas eobre a 
fixação da força exttaordinaria que Ih~ faziiio 
i;:randissinío peso por serem apoiados no art. 15 
~ 11 da constituição. Por esJ .a rnzão peàio q ne 
i:>. Ex. lhe informKsse se nas actuaes clrcumstan
cias lH\ alguns dados para se suppôr compromet
timento entre o Brazil e algum a naçiio estrangeirn, 
ou mesmo quA a tranquillidade interna poss~ ser 
alterada em alguns, unicàs perguntas qu~ o orador 
pnimettiu fazor para que, segundo as rnformacões 
que obtivesse, -votar BObre o artigo e emenda». 

O Ss. MINISTRO respondeu que o.~r. Montesuma, 
a respeito da tranquillidade interna estava tão 
informado como S. Ex. ; e que do relatnrio do 
Sr. ministro dos negocios estrangeiros e 1los do
cu11rnntm1 que Íl rnunna havião sido 1mvh1lo~ cons. 
tavão todas as informações que se podlão dar 
ácerca da possibilidade do compromettimento com 
algnma nação estranha. 

O SR. Mm1TEsu:1L1. continuou dizendo que 
TIHn estQVf\ informa do a r espei to da tran,1uillid1tde 

-interna, e suppunha que o governo por seus 
canaes officiass e conespondencias com os go· 
-vernos das pravinuias podia sab er alguma bousa, 
e que hoje mesmo ouvira dizer alguma cousa 
iiobre o Ceará, e correndo immediata1Dea'e ao 

mappa dos navios armados para ver se 1B estata 
alguma embarcação, não achou nem ao menos 
na· provincia imw.ediata, mas sómente om Per
nambuco, razão puque adiante most raria que 
lbe não parecia que a distribuíção das forças 
navaes fosse feita de maneira que dellas se p ossão 

- conseguir os fins que o governo e todos desejão. 
Passand-0 a ler o artigo, pareceu·lh~ que il

caria mais claro, melhor e satisfazia ruais aos 
fin~, se. se lhe aecrescentasse a pal~vra - exh
tentes- depois de - embarcações - po rque a cll
mara nüo _ queria autorisar t1 aoquisiçi'to de em· 
barcações no110s, nã.o lhe parecendo lin1t\l esta 
precaução, npeznr de se não estabelecerem fundos 
para a compra de novos vasos, porque 11<> tni
nieterio trausacto e actual os Srs. ministros 
i11trlrpretariio as leis coma· melhor entenderão e 
têrn feito despezas não autorisadas pela lei 'do 
orçamento. 

Passando a t'tispondei· a algumas observações 
que ouvira, disse que pare~la que o go\1emo tinha 
posto do parte a oonsidcra.çilo d11 neoe3Sidade da 
policia das costas e protecção do commercio, 
attenta H manein porque; eomo eonst,.va do 
mappa, está, dil~tribuida a força, que se acha 
qu,1sí toda estncíonari~, havendo apenas um vaso 
empregado no crn7.eiro e qua já .entrâra no 
porto. 

Aliás, muito prazer causava ao orador o haver 
em Pernambuco 4 ~mbarcações, quando 11a B11lti•, 
sua. caríssima patria, como _el\e. dis•e com gran
d1ss1mo calor 0 toni enthus1Qst1co, havia apenas· 
um vaso· de guen·a, por entender que i ~to mos
Lrava que nlli, longe de hnver ocios i<lade, estava 
em graude desenvolvi lllento a industria, ao 
mesmo temp~ que com magua ouvira· ao -. Sr. 
mínistl'O dar como causas jo e::ipÍl'ito em Mina~· 
Geraea o amor do- trabalho, pois isto atê certo 
ponto ia offonder muito --a todQs a a )lrovincias 
do imperio, onde tem apparecido desordem .... 

Passou depois a obser var que q1la ndo a seg.i• 
rança do imperio se achar compromettido, o go
verno tem recursos tH1 convocação da ossembléa ; 
a qu1111do isto lhe ·seja im p~ssivel em conse· 
quencia de uma repentina aggresslio ou i11vasiío 
inimiga, o govorno niio careca de l\Utor isa ção 
da assembléa para salvar a dignidaâ e .da nação, 
nem a força naval ba de salvar o estado em 
taes crises. 

Concluía dizendo que entendia a const itui;;ão 
por maneira diversa daquelll\ porqne a tinha 
ouvido interpretar, e vinhll a ser - que, segundo 
o Si 11 do art. 15 da constituiç!to se deva 
marcar a força extraordinaria no caso especial da 
sei· 1wovada a necessidade d~tla. - ( Omittimos 
grfl11des desenvolvimentos dos opiniões do nobre 
órador.) , . 

.-. ~r. 1'-:fini~tro respondeu que no Pan\ se 
a.chavão sõrnente as embarca~ões que con• Luvã o 
do ·mappa, porque naquella provincià havia con· 
sideravel falt::L d~ recnrsos. 

.Passou depois a 1·epellfr . o odioso qu e o 
Sr. Mon.tezuma muito de proposito, suppunha. 
eUe ministro, quiz la nçar sobre Els expressões 
de que elle usàra, não se tendo persuadido S. EL 
que as suas palavras fossem interpretadas de 
tal modo, pois amava domasiadame nta o sou 
paiz (muitos apoiaa:dosl para o supporem Cl\paz 
de querer lançar ao bre elles uodoa tão feia. 
Repetia então o que · dlss'lra no seu primeiro 
discurso-que tm uma pr ovíncia ngricola, onde 
a população esta mais d ispersa, e onJe mais 
se emprega no trabal ho, h avia menos elementos 
de diecordio (apo i adosj do que nas grande• cidades 
- o que de neuhum modo 'queria dizer que em 
uma população tiio grande como o Rio, Bahia, 
Pernambuco

1 
etc., todos estavão ociosos, e não 

haviu industria; oomo entendera o Sr. Munte
zuma, qua talvez quizera cohri~ o Sr. ministrQ 
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de ignominia, quando não . lhe podia ser negado 
que, como cidadão tinha direitl) a que o tratassem -
c~m, dignid~de (muitos· a.poiado_s), · e como bra
z1le1ro era tao am11nte de seu paiz comn aquelle Sr. · 
deputado . . (Muitos apoiados.) E para aind"' melhor 
fazer sEmt1r ao Sr. Montezuma que a maioria 
dos cidadãos destas cidades não é ociosa lembrou 
que se fosse ociosa, se fosse capaz de 'commetter 
algui;n acto . co11tra !1 lei e fazer rusgas, ·já o 
Braz1l estaria reduzido- a um montão de ruínas 
(muitos apoiados), e não conerião 99 centesimos 
da popul~cão a coadjuvar o governo com perigo 
de suas vida~; apenas apparecia o menor ameaço 
de ser ~~rturbada a tranquillidade pl1blica, apenas 
np.pare~iao em ca~po conspi~adorea proclamando 
pnncip10s subversivos. (Muitos apoiados.) 

o Sr. Montezuma, depois de attribuir á 
falta de pratica parlamentar o calor com que S. Ex. 
fallâ~a, tlisse que. não quizera -lançar de proposito 
o odioso sobre mnguem, mas dar só occasião a 
que se explicasse uma proposição que podia fazer 
desagradavel impressão, pois - as palavras têm 

-uma i.nterpre~acão tanto ll)ais profunda, e são de 
uma influencia tanto mais extensa, segundo as -
pessoas que as proferem. 

O Sa. MINISTRO respon<leu que o não enver
gonhava o não ter pratica parlamentar, ma" de 
nenhum modo podia cónsentir em que suppuzes
sem a S. Ex. falto de patriotismo. 

Principiando o Sr . Carneiro Leão a fallar houve 
bulha nas galerias proveniente de pulos repetidos, 
e a arrastamento de pés. E n conl'lequencia disto 
o mesmo .senhor requerdu que se fizesse com 
que os individuos que obravão de uma maneira 
tão pouco decente e respeitosa entrassem no seu 
dever, declarando ao mesmo tempo que o nobre 
oraáur, como representante. da nação, e respon
eavel á sua provincia pelo cumprimento de seu 
dever, votaria segundo a sua consciencia o dictasse, 
sem que taes pulos ou a opinião de um ou outro 
individuo da·s galerias lhe p11dessem fazer im
pressão. 

Tendo o -Sr; presidente recommendado a ordem, 
continuou o orador sem ser interrompido. 
f;I o sr.roarnetro Leão dizendo que a emenda 
do Sr. ?,!Iontezuma nada ia acautelar, emquanto 
trazia comsigo o inconveniente de que tratando 
o art. 1° de torça activa e accrescentando-se-lhe 
a palavra-existentes-o governo ficaria inhlbido 
de poder armar as embarcações que eliltão des
armadas e vice-versa, o que aliás podia ser 
neceesario pela differença do serviço e lugar em 
que tenbão de ser empregadas e em concertos de 
que p.issãu necessitar. . 

Advertio q11e se a emenda tinha por fim prevenir 
que o governo fizesso acquisição de novas em
barcaÇÕ!!S não havia razão para este receio porque 
no artigo não trata de acquisição de novos vasos, 
más fixa-se n força de mar, e pela lei do orça
mento se poderá prevenir esta acquisição não 
dando fundos para alia. 

-- Qunnto, continuou o orador, a attribuir o Sr. 
Montezuma o calor com que o Sr. ministro lhe 
rGspondêra, a ser elle pouco parlamentar, advertia 
que se o calor na discussão é prova de pouco 
parlamentar, ninguem era menos parlamentar do 
que o mesmo Sr. M•;ntezuma (apoiados), que se 
enche demasiadamente de fogo, e dera disto 
exemplo hoje mesmo; e por iss•) saria melhor 
que elle conviesse em que o maior ou menor 
calor nas discussões depende do temperamento de 
cada um. 

O nobre orador nchou porém eummamente 
injusto que o Sr. Montezuma, como que em seu~ 
tido de não poder invectivar, contil tinha em 
vista (apoiados), porque as respostas do Sr. mi
nistro a isso lhe uão tinbão dailo lugar, se 
aproveitasse da resposta que s. Ex. dera a outro 
Sr. deputado para nã<!_ perder occasiiio · de in-

-yectivar, quando aliás S. Ex. avançára o que 
ll .cnnhecido por todos-que uma província como 
M1~as Geraes, onde a população empregada na 
agrrnultura se acha muito disseminada, tem menos 
elementos de desordem do que nas grandes e 
populosas cidades, onde ha necessariamente maior 
numero de ociosos. 

Concluio dizendo que àpezar de não poder Minas 
ser scccorrida por mar no caso de ser necessario 

. dar-lhe este soccorro, o que o nobre orador estava 
longe de suppõr que seja, porque estava certo 
do ª!11º~ tl.a orJepi e da liberdade que anima a • 
pi:ov111c1a que tem a honra de representar, iria 
tal soccorro por terra, etc. 

o Sr. oarneiro da. Ounha disseque todos 
sabião que não temos piratas nas costas, e por
tanto a proteccão do commercio de que se tratava 
dizia respeito ás occasiões do perigo, em que 

_ dev.im haver forças sufficientes para protegerem, -
por_que se na barra de Pernambuco, por exemplo, 
se puzer um corsario, não entra mais embarcação 
alguma. · : - _ 

o Sr. Ministro do XniperJ.o disse que 
sendo a camnra rígida observadora da constituição, 
e ti·atando-se de se cumprir um dos seus artigos, 
cumpria desempenhar o mandado da constituição, 
o que não fazia senão em parte o proj ecto em 
discussão por se não fixar nello tambem a força 
extraordinaria; e ainda quando prevalecesse a 
opinião de , que nem todos os annos é necessario 
fix ru esta força, era evidente que se devia marcar 
este anno, porque niio é na occasião de guerra, 
quando estamos Ct)m .o inimigo a peito que se 
fixão força~ extraordinarias (pois então já se 
decretão forças ordinárias para combater o ini
migo); mas quando, segundo dissera o Sr. Mon
tezuma, das informações do governo se vê que 
é necessario que nos preparemos pura o que póde 
occorrer. 

Que na verdada das informações do governo 
não constava que esperassemos guerra com 
nação alguma, mas a <:amara sabia que talvez 
em pouco tempo póde acontecer, porque nos 
papeis e noticias vindas de diversos pontos da 
Europa se dizia que os negocios de Portugal 
podem trazer comsigll algum desgosto para o 
Brazil, quer o duque de Bragança entre, quer 
não entre em Portugal, porque se suppõe que 
elle tem vistas sobre as provincias mais longin-
quas do norte, etc. · 

Quanto a dizer-se que se não queria dar força 
alguma porque o governo actual e transacto tem 
usado mal delln, perguntou porque usava do 

.. reme_dio constitucional contra os infractores antes 
dó quii -üsfir de injurias, censuras, acrimonias e 
ridículas ironias, que de nada servem senão para 
fazer perder tempo á camara. S. Ex. conveio em 
que o cumprimento das leis é qu13 conservaria a 
ordem no Brazil, mas quando homens desvai
rados (porque nem todos têm juizo nem boas 
inclinações para cumprir as leis) se apresentão 
com arma~ na mão, o !itºverno não os póde cham~r 
ao cumprimento da lei com palavras, do contrario· 
serião escusadas as guardas nacionaes, munici
paes, as diversas estações publicas. etc., pois se 
todos pregando-se-lhes a obedienda â lei obede· 
cessem tudo ia bem, e não havia necessidade de 
providencia -alguma,..- mas como- não acontece 
nssim, e o Sr. deputado que assim ra.u~va, muito 
gritaria - contra qualqu~~ ataque ou í~com1_I1odo 
que se fizesse á sua. familia e segurança mdlv1dual 
e de propriedade, era forçoso empregar os meios 
necessarios para a conservação da ordem. 

Mostrou que não era uecessario accrescentar a pa
lavra-existentes-porque se o governo fosse capaz 
de · abusar da lei do orçamento, tambem o poderá 
fazer desta lei, que a forca fixada no projecto mal 
chegava para tempos ordinarios, e que o plano de 
ser a policia das costas feita por guardas nacionaas 
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do mar, além de impossivel na (lxecução, seria 
muito mais n!.\eiva ao eommercfo, cujos barcos 
todos empregados neste serviço farlão desneces· 
saria tal pi>lícía, p1.;rqua eessaria de todo o com· 
mercio, devendo portanto continuar a ser feita 
como até agora, pois. ninguem mais do que o 
governo tem ínteressé na prospe~idade nacional. 
(Apoiadas.}-

Quanto â instrucçiio fez ver que se não 
tratava daquella que dillia respeito à dos 
o:lfü:iaes, porque estes têm academia em- terra, 
onde se instruem theorieamenta eom mais van
tagim1 do que no mar, para dapois de adquírida 
a pratica no mar se tornarem habeis, :mas dos 
marinheiros que carecem de muito tempo para 
serem perfeitos. Rebateu a (}piníão da qu.e se 
deixasse de ftxar a forÇa tixtraordinaria para o 
governo lançar mão daquella de que carecer 
quando as eircumstaneias o exigirem, porque 
depois seria aceusado como infra.etot da lei. 

Concluio dizendo :· Nunca esperei que na ca· 
mara dos Sra. deputados houvesse quem atacasse 
o amor da liberdad& & independenuia da patria 

que reina' nos corações brazilelros, a ponto da 
avançar que-se houvesse alguma nação ou par
tido estrangeiro que o:ffere~esse maiores vanta
gens de liberdade haverlâo partes do Brazil 'que 
se desUga:isem,-pois era facto que não havia 
brazíleiro algum que, ainda quando Deus (se era 
permittldo failar assim) o convidasse para ser feliz 
sujeitando-se á dominação de uma naçã:o estranha 
accede11sa a tal eonvíte (muitos apoiadas), pois 
nenhum. brazileil'o qnE)ria pertencer à Fr·ança ou 
Inglaterra, e muito menos a Pol'tugal. (Muitos 
apoiados.) ~ _ 

Sr. prasidante, o Brazil é um e indívi· 
sível, e por consequencia. não póde- haver bra
:dleirn tão baixo e indigno que queira unir-se 
outra vez a Portugal {m~itos a.poiados), ou o 
qualquer outra nação, embora lhe promettão mil 
bens e commodidades, embora que tragão a caixa 
de Pandora, po.rque Q Brazil antes qu.er ser 
pobre e miseravel independente do que :feliz sendo 
escravo, _ 

Dada a hora ftao11 a mataria adiada. 
Le-va11tou-se a seasão • 

••• 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

---~-
Sessão em ~o de Junho 

PRESIDENCIA. DO SR. LIMPO DE A.BREU 

Lida a acta da antecedente, foi approvada. 
Forão remettidos á secretaria um officio do Sr. 

ministro da fazenda com os esclarecimentos pe· 
didos ácerca do requerimento de Felisberto Ignacio 
Cordeiro; e outro do Sr. ministro da guerra, 
satisfazendo á exigencia da camara a respeito da 
P!'etenção do coronel reformado da segunda linha 
Manoel Joaquim dos Reis. 

Foi á commissão de constituiçãó. a representação 
de Clamante de Mello Pereira, que pretende ser 
considerado cidadã0 bi'azileiro, e restituído ao seu 
emprego; e á commissão de. petições, os reque· 
rimentos de Francisco José da Silva Queiroz, 
Felix de Abreu e Mello, Antonio Rangel da 
Assumpção e Fernnndo Luiz Ferreira. 

- ApprcJvarão-se os seguintes requerimentos do Sr. 
Maciel: . · 

« Requeiro que se pergunte ao govetno, que 
numero de marinheiros nacionaes compõe a tri· 
polação de nossa marinha militar, e o numero de 
estrangeiros precisos para complet11r as forças 
prescriptas na lei da fixação das forças. 

« Que se peçiio ao governo as informações se· 
guiutes~ se os terrenos P.ertencentes á faze11da-da 
lagôa de Rodrigo de Freitas, que não tinhão sido 
aforados, nem arrendados, até o l• de Janeiro do 
anno de 1831 (c•1nsiderados antes como necessarios 
á fabrica da polvora, que all)ise achava estão entre
gue~ ao jardim botanico, assim como os edificios 
da fabrica a ella pertencentes, ou se tiverão outro 
destino, arrendando-se, aforando-se ou por que 
modo, com que vantagem, e por ordem de quem.» 
Depoi~ de breves reftexões sobre a maneira de 

se tomar conta~ ao tutor do Sr. D. Pedro II e 
suas augustas irmãs, decidio-se q11e a camara 

·procederia á nomeação de uma com missão, que 
reunida a outra do senado, que para isso será con
vldádo, examinará as ditas contas, e interporá seu 
parecer na respectiva camara ácerca da appro· 
vação dellas. 

Foi approvado .o artigo do "projecto de lei. que 
trata . d!' ·união da villa de Campos ao Rio de 

··Jan·eiro com uma emenda para se addir tambem a 
villa de S. João da · Barra; e passou para 3• 
discussão. . · _ 

Entrou em primeira discussão o projecto de lei, 
providenciánt.lo ãc'erca ·aos . deputados, que sem 
causa justificada faltarem ·ás sessões annuaes. 

o sr. R;;:Í> • >UQa~ se oppoz ao projecto, não 
s6 porque impõe . a grnvissima peria de perda do 
emprego, e inhabilidad{l de o exercer pelo tempo 
da .legislatura, com o· que se ia tirar -a subsis
tencia ás familias . de muitqs ·empregados, em
quanto os eleitos .pelo povo, que não tivel'.em 
empregos, nem . pretender·em graças, deixariiio de 
comparecer· se ; quizesse!Il,-. porque. a respeito 
destes nada . dizia o projecto, mas. até por .ser 
contra o. Si 14. do · art. 179 da .. constituição, · que 
çleclara que todo o cidadão póde ser admittido 

aos cargos publicos civis ou milifares,-sem 
outra differença, que não seja a de seus talentos 
e virtudes. 

Advertia que os corpos collectivos sendo os 
mais proprios julgadores sobre negocios geraes, 
são os menos proprios para julgarem de negocios 
individuaes, como a t•xperiencia tinha mostrado. 

Concluio votando contra o projecto por lhe 
parecer impraticavel, arbitra.rio e não produzir 
utilidade, ,emquanto vai fazer mal aos indivíduos 
que forem n·omeados deputados, e ás · suas fa
milias, accrescendo a tudo isto o damno que 
soffreria a causa publica em ficar privada do 
serviço de muitos cidadãos habeis, e de reconne· 
cida capacidade. 

o Sl". Ribeiro de Andrada tambem se 
oppôz ao projecto por anti-constitucional, porque, 
verificados os poderes dos deputados, nada mais 
tinha a camara com elles, e por isso não podia 
julgar da justiça, ou não justiça de sua falta de 
comparecimento. Além disto observou que o 
prójecto e-nvolvia grande parcialidade, e era até 
de~honroso ao Brazil ; porque suppunha que não 
somos constitucio11 aes, e os represeutantes da 
nação só vêm á camara forçados, o que parecia 
dar a ente11der que a maioria da nação não quer 
o sy~tema con~Litucional, quando isto nno ó assim. 
(Muitos apoiados). 

Concuio dizendo, que em todo o paiz era livre 
aceitar ou não commis~ão tão honrosa ; mas 
quando a camara entendesse que a tal respeito era 
necessario tomar uma medida qualquer, devia esto 
negocio pelo meno~ ficar adiado até quando se 
tratar da lei das eleições. 

o Sr. Oarneiro da Ounb.a achou que o 
projecto era util, podendo ser emendado na se
gunda discussão, porque convinha tomar alguma 
medida ácerc11 de deputados, que, porque têm 
empregos mais rendosos, ficão nas r:espectivas 
províncias, deixando assim os povos de ser con- . 
venientemente representados. 

Fez vêr que votára na constituinte a favor do 
projecto apresentado pelo Sr. Araujo Vianna, 
actual presider!te do Maranhão, para que os de
putados durante a legislatura não pudessem 
obter graças, porque o interesse . é a mola real 
do coração humano, e porque apezar do patrio
tismo que os cidadãos apresentão, muitas vezes 
falhão nas occasiões arriscadas, qua11do o serviço 
da patria exige sacrificios de seus interesses par- . 
ticulares. 

Pronunciou-se contra a pratica de serem os 
deputados n:imeados quasi · todos empregados 
publicas, não só porque ussi.m não são conve
nientemente representados os interesses das di
versas localidades, como porque _.por 'esta razão 
a agricultura continúa n · ser . aggravada com 
pesad.as contribuiçges. ao mesmo' tempo que 
qualquer imposição sobre o -luxo é desprezada; 
ent'retanto· recouheceu qµe po~ muito tempo con
~inuaria , esta pratica pqr não estarmos ainda nas 
vantajosas circumstancias dos Estados-.Unidos d~ 
Amarica. 
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. Concluio dizendo, que convinha antepôr o 
mt.ere~se publico ao individual, não servindo de 
o~Jecçao o J?Oder-se dizer que o deputado que não 
v~er cumprir o seu dever, compa~ecendo _na cama~a 
nao obterá novos .votos, pois Já daqu1 se segma 
o grande mal de se não preencher o numero de 
~embros da casa, quanc!.o os corpos collectivos 
sao tant.os m&lhore&, quanto mais numerosos, 
pela maior somma de luzes que então encerrão. 

o·sr. Oalm<>n. disse que fazia justiça ao 
autor do projecto que o redigira em 1828 em 
circumstancias, em que talvez o n·obre orador 
vot~sse por elle, mas hoje era inadmissivel, 
razao porque proporia o adiamento (convidando 
o ~r. pres~dznte · a que puzesse em. discussão a 
fle1 das ele1coes), se a camara não Julgasse pre
oerive~ a rejeiçã~ do projecto. Fez vêr que tendo 
n_ proiecto em v1sta obrigar os empregados a que 
qªº fiquem no exercício de seus lugares logo 
que fore.m nomeados deputados, determinando 
aue fiquem privados de exercer emprego algum, 

inhabilitados para obterem qualquer graça, 
~urante · a legislatura, -resultava daqui - que o 

eputadô que não fôr empregado publico, pôde 
~eixar de comparecer, entretanto que bem longe 
fe se conseguir o fim mesmo a respeito dos que 
or~m _ empr1>gados, o projecto ia _sanccionar a 

om1ssao dolles, porque não faltaria mesmo na 
camara quem justificasse a sua falta, muito mais 
depois da descoberta de uma tangente de repre
sentar uma camara, que tal empregado é neces
sario na província, a mesmo recommendação 
do presidente, etc . , o que til do podia legitimar 
a ficadll do deputado na sun pt•ovincia. Enten
de·u pois que era melhor deixar ao arbítrio 
de cada um o vir ou não vir, sendo de Cacto 
IJ?U~tado o que não vem porque não recebe s_ub· 
s1d10, que melhor fôra que niio houvesse (muitos 
apoiudos), como acontece nas outras nações. 

Fui approvado o adiamento até quando se 
tratar da lei das eleições. 

Ao. meio dia foi recebido o Sr. ministro da 
marinha com as formulidades do "costume. 

Continuou a discussão do 1• artigo do projecto 
da lei para a fixação da força uaval para o 
anno financeiro proximo futuro. 

O Sr. Rebouças iusistio em que o pro
jecto não desempenhava o mandado da consti· 
tulção, porque não fixava a força, mas o maximo 
della, não podendo servir de argumento o ter-se 
praticado assim nos annos passado.i, porque, se 
então se obrou mal, cumpria não continuar. 

Entendeu que houvera contradicção em se exigir 
a fixação-da força extraordinaria, não se querendo 
que esta fixação tenha lugar a respeito da ordi
naria. 

Fez mais algumas reflexões para provar~ · que 
a sua emenda devia ser preferida. 

Continuou a pronunciar-se contr ao auxilio da for· 
ça marítima sem requisição das autoridades, locaes 
porque quando estas auto_ridades a não pudeo<sem 
requisitar em fórma, era provavel que ella tambem 
não fosse bastante para accommodal'" as desordens, 
o q11e animaria mais os facciosos, além de que 
arriscaria a embarcação a ser por·elles t omada, 
>lchando-se destacados os iodividuos da tripolnçiio, 

o sr. Muy, disse que na sessão de 29 do -pas· 
sado havia annunciado o d·esejo de propôr o uug· 
mento de 500 praças, que deviâo coost.ar de jovens 
brazilEiiros pnra se applicarem ao serviço do mar, 
depois da discusllão de 30 de Maio ultimo, á 
vista do discurno do Sr. ministro do imperio, que 
não combina com a opinião do Sr. ministro da 
marinha e rolatorio do dos negocios estrangeiros, 
e o ~ais. que ouvira, declarou que linha perdido 
o ammo para ofi~recer tal emenda, e por isso 
pedio aos Srs. deputados que o ammassem para 
este fim, certos de que se assim não fizessem, o 
p.obre orador não a proporia. · 

o Sr. :e:o11anda oa.va.loan:tl não achou 
duvida em votar por 1,500 para a tripolação dos 
navios arma{los, porque as não achava exce
dentes ás nossas necessidades, nem incompatíveis 
com as nossas circumstancias, e o tal qual ele· 
mento de força maritima, que temos actm1lmente. 
tendo o nobre orador certa sympathia, por elle 
já manifestada, pela força marítima, apezar de 
muitos Srs. deputados terem dito que o Brazil 
não póde ser potencia maritima, pois reconhecia 
que é absolutamente indisp1msavel para a manu
tenção do governo do Brazll, e suas instituições, 
uma força maritima bem organisada. Achon 
porém que proji;cto era inintelligivel, princiando 
o nobre orador por ignorar o_ que é força activa, 
porque se se entender por força activa as b0cas 
de fogo, e numero de praças empregadas na 
repartição da marinha, 1,500 praças erão insuffi· 
ciente.s, e hoje existia maior numero empregado · 
na tripolação dos navios armad6s, dos q110 se 
empregão na policia dos portos, nos estaleiros, a 
em concerto, dos que ·estão destinados para a 
fiscalis~ào das rendas, transportes dos correios, 
cuja tripolação se acha comprebendida na fo1·ça 
activa, apez.ar de pertencer esta repartição ao 
ministerio do imperio e das presigangas, vindo 
a Súmmar o computo de praças em 1,989, exce
dentes á ·lei que fixou apenas 1,500. E quando 
o Sr. ministro por. umg interpretação gratuita 
quizesse chamar força activ;a sómente as praças 
empregadas em commi~sÕe$, o orador quereria 
saber por que lei estava autorisado o pagamento 
das outras classes de e·mpregados, e tripolações. 

. Observou neste lugar que a repartição da mll
rinha, pela confusão em que se acha, não só não 
pôde progredir, como ba de retrogradar, por se_ 
ter empregado a força naval em faier a policia 
dos portos, que é do . regiRJen economico de cada 
província, e por isso deve ser commettida ás 
autol'idades locaes: em ftscalisar a arrecadação 
das rendas da alfandega, para o que cumpria 
constituir uma repartição separada a ctJ.rgo do 
Sr. ministro da fazenda: e até eln gu11rdur as 
presigangas ; de sorte que achando-se assim 
distri1bida a força de seu ftm principiü fl.cavamos 
sem força disponivel. 

Observou que era desgraça que se appllcasse 
assim a força de marinha, e vasos de guerra 
em presigungas, e muito mais que a adminia· 
tração desmoralisasse os brazile1ros, fazendo 
com que os homens bem educados, ainda dos 
m.,lhores sentimentos, os percão inteiram<inte, 
sendo recolhidos a taes · prisões, onde se mis
turão com inJividuos de moral corrompida, e 
estão privados não só dos soccorros de suas 
familias e amigos, mas até dos meios de reque· 
rerem seu direito, como se deprehendia de uma 
portaria do Sr. ministro da marinha inserta no 
Diario do Governo de 29 do passado, em que 
manda· ao Taylvr que permitta que um advogado 
vá foliar com um dos presos, que tem de pôr 
embargos a uma sentença, podendo-se ajuizar 
daq11í o que se faz com os pobres presos nas 
presigangas, os quaes alli se acbão sem que 
haja lei, que para isso autorise o governo. 

Declarou que tambem chamava presiganga a 
força que crusa a ilha de Fernando de Noronha 
para guardai· 500 ou 600 homens, de cujos crimes
não duvidava o orador, por serem na verdade 
horrorosos a ponto de ninguem poder lembrar -se 
do que elles ftzerão a s imgue frio, e sem horror 
(muitos apoiados) ; mas em cujo numero entendi& 
que haveria innocen tas, por ser impossível que 
tantos indi viduos fossem dos mesmos sentimentos, 
e não houvesse entre elles cabeças: e neste lugar 
exclamou-e põe-se tres e111bi1rcações para guardar 
estes homens 1 Quantos dentre elles estarão 
innocentes ? Quantos terao o coração sedento 
da vingança de üma arbitrariedade semelhante l 
Para qus confundir criminosos com innoce~ tes l 
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Que males podem vir daquella aglomeração de 
individuos de dift'erAntes seitas e opiniões, no 
momento em que achem ocaasião de saaiarem sua 
vingança sahindo daquella ilha. para qualquer 
parte do Brazil 1 Será isto tão difficil 'l E' por 
ventura a ilha mui distante do Brazil? 

Continuou dizendo que teria sidn muito melhor 
t 0 r espalhado estes homens pelos differerites pontos 
do Brazil, como fizera a .administracão passada 
com o corpo de perequitos que na Bahia havião 
commettido horrores, e dos quaes muitos que estão 
servindo em Matto Grosso, têm vivido tran-
quillos. -

Advertio que a isto se podia responder que 
não convinha infectar as províncias, Minas Geraes, 
por exemplo, cem a immoralidade de que !!e 
achão possuidos taes indivíduos; mas declarava que 
se Minas é a província onde mais reina a moral, 
e onde não tem havido revolução e desordens, 
é porque para lá se não mandou tropa e marinha, 
que servindo até de escolii de moralidade, quando 
é bem disciplinada, era immoral nas grandes 
cidades por cau$a dos chefes da administração 

' contra o socego publico . . 
Continuou dizendo - acabemos com as presi

gangas, punão·se os malfeitores, queira-se uma 
força de mar, que seja força de mar, o não como 
est>1; seja creada uma marinha como deve ser, 
e não de esbirros. 

Pronunciou-se contra o estado estacionaria 
err. que lhe parecia que nos achavamos, de que 
só podiamos sahir examinando a::i leis, e sua 

·execução, e os embaraços e desvantagens que 
della resultarão; o que competia ao Sr. mini stro, 
que devia ler apresentado informaçõ~s s<>bre as 
for~\as que têm sido decrotndas, e que para inte
resse do Brnzil cumpre que se achem bem orga
n is11dns; sobre o est<.1do politico do Brazil, ne· 
ces8ida•le de uugm entv e diminuição du . força. · 
segundo as circumstancias financeiras, e que pro · 
viuencias so dovarn dur para o seu maior desen
vol vi111e.P.~ ; informações sem as quues não podia 
a commissiio organisnr o projecto que apre
sentou. 

Atll'ibulo o trn\o estado da ropartiçifo á falta 
do um aystemn, sem o qual não era possivel 
rn1u·chur, e (JOrque He por~uauia que o Sr. ministro 
tinha este sy;tema, lembrou que convinha que 
o upreHentnss~. nilo fazendo o orador o mesmo 
a rospeito do sou, porque, niio adoptando os prin· 
clpios da administração, que não merece a sua 
con!lunçn, uão podia mostrar maior desttjo de ver 
m11rchar o governo do que não o apresentando · 
pal'a não estorvar a marcha do Sr. ministro. 
Pedio portanto que apresQn~asse S. Ex. um 
projecto em que diga a necessidade que tem de 
força, na certeza de que o orador queria uma 
força respeitava! de mariuha em relação a nossos 
meios. , 

Disse mais que a administração não tem a 
ordem necessaria, sem a qual não póde haver 
moral, e que as repartições de guerra e marinha 
devem ser unidas para andarem sempre de accordo, 
não se incumbindo de attribuições estranhas, mas 
deixando-se ás autoridades locaes das provincias 
a policia dos respectivos portos, ás fortalezas a 
defeza dos me$mos porto!:!, á repartição de fazenda 
a fiscalisação das rendas, etc. 

Quanto aos lug11res de desarmar e concertar 
navios, lembrou que o Sr. ministro não devia 
seguir o systema de concertar em todos os portos, 
para não ser obrigado a ter ,muitos transportes, 
devendo servir de estação para a marinha o Rio, 
Bahia e Pará, . onde se podem est11belecer etita
leiros· providos do necessario para · o fabrico dos 
navios armados, acabando com tantos córtes de 
madeira, que de nada servem senão para distrahir 
forças e gastar dinheiro. . 

Lembrou . o seu projecto de organisação da 
administração economica das províncias para se 

TOlltO 1 

ir organis;rndo a administração geral dentro do 
circulo da constituição, porque o orador não queria 
que se esperasse pelas r eformas da constituição, 
q~e, segundo alie pensa, ou serão revolução ou 
illu::ião. · 

Pronunciou-se contrà a lei da fixação do anno 
passado por não prestar, tanto que o Sr. ministro 
empregava 2,000 quando apenas era autorisado 
para -1,500, abuso que a camara podia approvar, 
mas que cumpria que a nação conhecesse; entre
tanto o orador não duvidava dar esta força, mas 
queria saber em q~e era empregada, querendo 
que se crêa marinha, e não como se acha, p<•is 
tudo conspira para pôr cm maior desordem ainda 
as nossas cousas. · 

Concluio fall<tndo sobre a necessidade de esta
belecer escolas a bordo das embarcações para 
instrucção dos que se ded icão á vida do mar, 
e declarando que tinha uma lista de abusos 
commettidos pela actual administração, da qual 
estava convencido que nada se ·podia e11perar 
senão o abysmo da nação, mas não .quiz fallar 
a este respeito por estar disposto hoje a não 
censurar, abysmo de que á camara incumbe 
tiral·a, e para a qu .. 11, na opinião do orador, o 
Sr. ministro concorria, apezar de lhe merecer o 
conceito de que suas intenções são boas, mas as 
suas acções não correspondem a ellas. 
' o Sr. Ministro respondeu que não era inter
pretação gratuita o considerar força activa sómente 
os navios armados , porgue as$im tem sempre 
sido entendido na camará (muitos apoiados); q uA na 
organisação do orçamento a camara trabalhára 
sobre estas bases, votando para pagame11to das 
praças activas o producto do numero destas 
praças pelà deapeza que cada uma dellas fazia 
a bordo, e assim a r espeito das praças de navios 
desarmad(ts, que fazem menor de11peza por se não 
incluir no calculo a importaricia das reu1dões; 
seguindo-se da·~ui que os pag>lmento:; feitos pela 
rep111•liçào da marinha, longe de arbitrarios, erão 
aut.,risados pP.la lei do orçament•i. (Muitos 
apoiados.) 

Atlvertio que o Sr. Hollanda estava3 nganado 
quando attirmava que a fiscaliaação das rendas 
da alfandega estava commettida á repartição da 
marinha, porquanto o Sr. ministro da fazenda 
r equisitára alguns navios que estavào sem ter 
destino, fundeados no porto, para se collocarem 
nos differentes pontos que estabeleceu para as 
embarcações mercanles á carga, descar~a e em 
fr11nquia, serviço em que era muit11 mais conve
niente que se empregassem estes navios que n ão 
têm uso por se acharem podres, e que n[iO tem 
achado compradores, do que outros que só se 
poderião obter com grandes dispendios. 
Re~onbeceu com o Sr. Hollandn que era des

graça que entre nós ainda as ·presigaugas ser
vissem de prisões; mas fez ver· que para deixarem 
de servir para este fim era mister que bo~vessem 
prisões proprias para nellas recolher os rnalfei· 
tores que estão condem·nados ou se achão em • 
processo, prisões que desgraçadamente não temos 
(muitos apoiados), e por isso não havia remedio 
senão empregar ,as presigangi:-s pnru esse fi~; 
não se devendo corotudo acreditar que ellas estao 
serviudo de prisões a homens que forão presos 
por qualqutl r delicto, pois nellas se achão sómente 
os que estão co11demnados a trabalhos torçados 
no arsenal da marinha, devendo fazer-se exc•ipção 
de dolls transportes, a bordo dos quaes estão 
os soldados que fizerão a sedição da ilha das. 
Cobras, que em numoro de quasi 300 não podião 
caber nas prisões do Rio de Janeiro, ainda repar
tido!!, não havendo portanto remedio senão con· 
serval-os a bordo de navios desarmados. (Apoia· 
dos.) . . 
" Declarou que .aos presos ,nas embarcaç0es nunca 
fóra vedada a communicação com a terra, como 

9 
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entendêra o Sr. Hollantla citanJo a portaria 
publicada no Diario do Governo, a reapeito da 
qual disse que tendo-lhe requerido de bordo um 
preso sentenciado á pena ultimR licença para 
vir á casa do seu advogado, S. Ex. julgára que 
não de"Via tomar sobre si tamanha responsabi
lidade a respeito de um homem que estava em 
taes circumstancias e que poderia fugir; julgando 
pois que devia indeferir o requerimento, mas 
querendo ao mesmo tempo indicar que o advo
gado podia ir a bórdo porque disso podia duvidar, 
expedira aquella portaria facultando aquillo que 
aliás todos têm, porque não se tem vedado a 
preso algum a communicação com a terra. 

Advertio que não quizera pôr no requerimento o 
despacho - não tem lugar - para não parecer 
inculcar que o governo queria tirar ao réo o meio 
de ~ua defeza e de usar dos recursos que as 
leis garantem, e por isso expedira a portaria pnra 
que estivesse de accordo de que se elle não podia 
ir á casa do advogado, este podia procurai-o na 
sua prisão. (Apoiados.) 

Quanto. aos presos da ilha de Fernando de 
Noronha, fez ver que tendo sido e_:""Cpulsi;is ~e 
Pernambuco, cujos habitantes os nao qu1zerao 
lá, e os mandárão para o Rio, apenas aqui 
chegárão em dous navios P.stes facciosos que tinlui.o 
commettido horrores em Pernambuco, a população 
desta cidade se enchêru de susto e consternação 
(apoiados), que se augmentava cada hora que os 
presos aqui se demora vão, havendo até um reque
rimento feito pelos cidadãos para sua remoção; 
o governo, que os não podia deixar a bordo dos 
navios, o que era peior e mais ' deshumano, 
porque estavão morrendo abafados, os mandára 
passar para embarcações or1de estivessem mais a seu 
commodo e escolbêra aquella ilha, onde pudessem 
estar sem serem motivo de terror e estivessem 
seguros emquanto se lhes fazia o processo. 

O Sr. depulado censura o governo por ter para 
alli m1wd11do duns embarcaçõea de guerra para 
gunrdur os pn8os e ao mesmo tempo diz que 
de~gruça niio seria se acaso estes pre:;os achassem 
111oio1:1 de virem puru terra saciar suas vinganças 1 
l'oiB o i:lr. lleputudo reconhece que seria perigoso 
vir·cm p11ru o co11ti11enlti, e então censura o governo 
porquu quiz cortar·lhes a communicaçào para 
prevenir qua elles viessem donrle se nchão infoctar
uos com 11 HUa depravação 1 E' censura que não 
pórle te1· fundamento. (.Muitos apoiados.) 

Censura·se o não ter o governo tirado as cabeça~ 
dos mais crimiuosos que alli exis_tem 1 Mas é ao 
governo que compete esta selecção 1 Competia ao 
governo dizer - vós ireis piira casa - vós fica· 

- reis, etc .-Niio tem o governo determinado que 
sejão julgados conforme as leis, para então mandar 
para casa os que forem· in nocentes 1 1 (Muitos 
avo ia dos.) De certo ·a accusação do Sr. deputado 
teria todo o lugar se o governo tivesse Jeito o 
que elle indica ; é então que elle i>eria criminoso 
(apoiados), mas não; o · governo observador da 
constituição (muitos apoiadr>s), respeitador da 
divisão de poderes por ella marcada (muitos 
apoiados), não quiz arrogar-se attribuições que 
não erão suas; e será o governo criminoso por 
isso, senhores 1 Não de certo. (Muitos apoiados.) 

Passou depois a rebater com força e energia 
as expressões do Sr . Hollanda ácerca dos dignos 
officiaes e . praças que conipoem a nossa marinha 
de guerra, fazendo ver que niio sem magua 
ouy1rião dizer que um deputado avançá.ra que elles 
siio instrumentos das sedições e crimes que têm 
i!ppareciLlo ~m difforente~ pontos do Brazil, accu· 
snç1'10 grave e solemne que não podia daixar 
de ferir os nossos marinheiros, que c~rtament13 
abandonariiio o serviço da marinha com tanto mais 
razão, quanto . o mesmo Sr. Hollanda dissera que 
queria_ uma verdadeira torça de mar e não de 
esbirros 111 ••• Não são esbirros, senhores, officiaes 
11ue se têm portadó dignamente em todas as occa-

siões que são chamados ao serviço da patria 
ímuit .. s apoiados, grande movimento de a:ihesão), 
não são esbirros officiaes que constantemente se 
têm empregado na defeza da liberdade e direitos 
de seus pais? 1 (Muitos apo iados.) ' 

A. vista do que acabo de expôr a camara 
conhecêrá. até que ponto é injusto tratar assim 
uma classe inteira de homens de bem e honrados, 
que constantemente têm cumprido o seu dever. 
(Mui tos apoiados.) · 

Passou depois a remover o· receio que alguns 
senhores pudessem ter de que se abusasse da 
força maritima em alguns dos . pontos do imperio, 
declarando que todos os comman dantes levão 
instrucções para ·estarem debaixo das ordens das 
autoridades das províncias, · de maneira que são 
os presidantes das pruvincias, e não elles que 
deliberão sobre o desembarque, quando isto seja 
n eces,ario. · 

Muitas oatras accusações talvez faltem a res
ponder, mas nem _me lembro dellas, nem mesmo 
sei que resposta conviria ao Sr. deputado ; porque 
tantas vezes tem sido respondido, e tautas ·vezes 
tem r eproduzido as mesmas nccusações, que não 
sei se por responder mais consegilirei convencei-o: 
creio que é impossivel. (Apoiados.) 

Ooncluio agradecendo ao Sr. Ho!landa o bom 
conceito, que fazia de S. Ex., que trabalharia 
em pôr em harmonia as suas acções com as 
intenções, o que talvez não tinha ainda podido 
conseguir por falta de intelligencia; mas persua
élido o Sr. ministro que os mais membroti da 
administração tem tão boas intenções, como as 
suas, ao mesmo tempo que nelles · abunda mais 
talento, longe de querer desunir-se delles, gústoso 
se sujeitaria a . merecer a mesma opinião, que 
elles pudessem merecer . (Muitos apoiados.) 

o Sr. Hol.la:n.da. Cavalcanti não en
tendau que se pudessem conservar as praças 
actualmente empreg:!das nos vasos, transportes, 
etc., sem arbitrio. Achou boa a medida adoptada 
para fiscalisar os direitos da altandega, mas 
observou que o Sr. ministro não podia distrahir 
os vasos para :fim differente daquelle para que 
forão destinados. 

Pronunciou·se contra a conservação de navios 
nos portos, contra as presigangas, cumprindo 
punir, e não perseguir os crimino<.os, e muito 
menos os innoce11tes; pois era melhor que mil 
criminosos escapassem do que um innocente ser 
punido, entretant<> que pelos princípios actuaes 
via punido tantos innocentes quantos culpados; 
c<'ntra as prisões a bordo, parecendo-lhe preferi- . 
veis as m"smorras. 

Quanto aos presos vindos de Pernambuco, re
ferio que as autoridados locaes que os havião 
deixado desembarcar, porque o seu commandarite 
afiançára que se responsabilisava por elles, de
poi;i- que estes soldados havrão feito o que deUll"!:i 
s~ esperava, os havião mandado sahir &em entrar 
na classificação dos crimes; e que logo que estes 
criminosos chegarão ao Rio, se dizia que houvera 
grandes sustos na população, fazendo·se um re; 
querimento para os remover insinuado . pelo go
verno, como se o governo para cumprir com a 
sua obrigação, e promo9er a segurança do paiz, 
carecesse de taes requerimentos : que o orador 
níio era de c.pinião que o 8r. ·ministro escolhesse 
os criminosc;s, ma!i lhe mandasse formar processo, 
podendo até empregar os menos SU!ópeilos e 
criminosos e não remetter todos para a ilha de 
l~ernando. 

Entendeu que S. Ex. devia ter guardndo m11is 
melindre n respeito do preso que quoria vir á 
casa do advogado, e não mandar uma portaria 
que dava a entender que eriio incommu11icaveis, 
como puzera a muitos presos uma portaria de 
Sr. ministro da guerra. Não achou perigo algum 
em que o preso, de que se tratava, viesse 1\ 
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terra, porqne havia ineios de prevenir a sua 
fuga. 

Explicou o que dissera a respeito de Minas, 
por lha parecer que não fôra entendido. F11z 
ver que u nação conservaria suas instituições 
por i11tAresse commum, e não pela força; que 
as de~,1rdens em muitas provinciPs · têm sido 
feitas por gente mandada daqui; que a desmo· 
ralisação, e 1.nsubordinação 0!a tropa nascera de 
certa gente, que se qniz servir do exercito como 
vebiculos de facções. 

Fez mais algumas reflexões, e conclnio dizendo 
que, porque suppnnha que o Sr. ministro tem 
boas intenções , não podia assim julgar do 
todos. 

Dada a hora, o Sr. ministro· se retirou com as 
formalidades do costume, e ficou a ma teria 
adiada. 

Levantou-se a sessão ás duas horas e meia da 
tarde. 

Sessão em 2 de Junbo 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE AllREU 

Approvou-se a acta da antecedente. 
Lerão os seguintes officios. 
Do Sr. ministro da justiça com uma proposta 

do conselho geral da provincia de Minas Gera13s 
para que ns conegos prebendados, e mais digni· 
dades ecclesiasticas da Sé de Marianna sejiio 
dispen>ados das obrigações dinrias da mesma Sé, 
e possão aceitar as funcções de parochos. -Foi 
a imprimir. 

Do secretario do conselho geral da dita provincia 
remettendo suas observações ácerca do orçamento. 
-A' commissão respectiva. 

Recebeu-se com especial agrado a felicitação da 
camara municipal da villa de Santa Maria de 
Baependy, pela abertura da assembláa .geral. 

A c:1mara fieou inteirada dos sentimentos das 
camaras munici paes de Mo[.?y das Cruzes, Jundiahy 
e Bragança, a favor das ref.,rmas con8titucionaes: 
e dos agradecimentos que lhe dirige a de Pouso 
Alegre pelos beneficios outorgado~ por decreto 
de 13 de Outubro de 1831, 

Foi Q. cornmissão das camaras municlpaes a 
representação da villa de Santa Maria de Bae
pendy sobre uma proposta do con~elho geral 
ácerca .da croaciio da duns villas naqnelle muni· 
cipio: á de estatisticn uma representação do juiz 
de paz do Pon;;o Alto por si, e pelos povos do 
seu districto, Oapivari e Itajuba, pedindo a creação 
de uma villa naquAlla freguezia : á de petições 
as repre:>entaçÕ?S de Pedro Labatut, D. Francisco 
das Chagas Silva, padres J oaquim Gomes Mon-

. teit"c, Fide\is Alvares, va1·ios officiaes demittidos 
e José Maria da Cunha. 

Approvou·se · um requerimento do Sr. Monte~ 
zuma para se pedirem ao governo todos os officios 
e informações do diructor da colonisação, monse· 
nhor Miranda, existentes na secrAtaria de estad.o, e 
respectivos ao negocio de M. Gachet. 

Foi a imprimir um parecer da mesa,. sobre o 
requerimento do Sr. Paula Araujo para se alterar 
o regimento interno na parte em que trata do 
numero de vezes, que os Srs. deputados podem 
fallar. 

Lerão-se varias parecei es de com missões, e 
projectos ele lei, quA tiveriio differentes destinos. 

O 81i. ÜALMON rnqunreu que entrassti na ordem 
dos trnhnlhoa um prnjr.cto ~\IH apresentára quando 
mlnistl'o <.los no~ocioR ostrnngeiros, ácerca de 
um rei::lmonto pnrn o corpo consular, advertindo 
qno orn objontn ele multa importftncin. 

Ig11nl roqueriuiento foz o Sr. Robouças !\cena 
de um projocto seu sobre n uisposlçiio lhl !Ai do 
orçamento, cuja exec11ção principia no 1° de Julho 

pro:c:i!no, deve~do a faze.nda publica soffrer graves 
pre3mzos se nao entrar Já em discussão. 

O Sn. PRESIDENTE declarou que os tomaria em 
consideração. 

O Sn. Pi;:RDIGÃO oft'ereceu um proj ecto de lei 
para o estr.belecimento de aulas na villa do Pe·~ 
nedo, cujas- escola~ são frequentadas por 395 
alumnos, o que, lhe parece motivo bastante para 
se approvar o seu projecto. 

Foi a imprimir. 

o sr. Souto propôz que o governo seja auto
risado . para recrutar em todo o imperio 1,500 
homens, afim de reforçar os corpos dó exercito 
que em consequencia da resolução de 29 de Agost~ 
de 1831 (aliás baRea<la em justiça e requerida pela 
urgencia das circnmstaneias), que marcou o prazo 
de 4 annos para ns soldados voluntarios e 6 para 
os recrutados, não só tinhão diminuido extra. 
ordinariamente, desapparecendo alguns quasi de 
todo, como ião daqui a pouco ficar quasi sem 
força alguma pelas baixas e reformas a que têm 
direito os que estão a completar o tempo, devendo 

·resultar d1\qui não haver pracas para guarnecer as 
forta\Azas, serviço que não póde ser d~sempenhado 
pela guarda nacional, porque iria sobrecarregar 
um corpo, que já tem prestado tão relevantes 
serviços (muitos apoiados), nem pela guarda m u
nicipal permanente, a quem incumbe fazer a policia 
da cidade. 

Concluio dizendo que á vista do exposto era 
indisp.ensavel que pas;asse o projectn que offerecia, 
tanto mais quanto a lai de fixação de forças de 
terra actualmente em execução não autorisa o 
recrutamento, e aquella de que se ia tratar dava 
esla autorisação para o anno de 1833 a 183!. 

Requereu a urgencia, que foi approvada e ven
cida, ficando paN entrar na ordem dos trabalhos, 
por . se ter dispensado a impressão n requerimento 
do Sr. P ·mla Aranjo. · 

O Sn. c,1sTA FERREIRA apresentou dous prnjectos 
de lei, um sobre a emancipação de jovens de idade 
menor de 21 annos, cuja utilidade expôz, e outro 
para se verificar a promessa feita á provincia do 
Maranhão no 1° de Abril de 1813, de se crear alli 
tambem uma academia medico-cirurgica, como 
tivera lugar no Rio de Janeiro e Bahia; academia 
quA é alli da maior neces8idade p131a falta que tam 
o Maranhão de facultativos, que prestem áquelles 
povos os precisos soccorros. 

Julgados objectos de deliberação, farão a im· 
primir. 

Entrou em discus~ão a proposta do conselho 
geral da província de Minas·Geraes para estabele
cer-se 1irna·· fazenda normal de creação na fazenda 
da Cachoeira. 

o sr. Oae1;ano de Almeida disse que snp
punha estar a camara bastantemente convencida da 
utilid:\de da proposta, havendo o conselho expend ido 
as razões em que se fundava para o estabeleci
mento que propunha, parecendo-lhe sufficiente 
dizer que a fazenda, que para isto se destinava, 
já tinha muito bom principio de creação de 
animaes cavallares, e estava em grande progresso, 
e que a utilidadt1 que devia resultar da appro· 
vação da mataria em discussão, não dizia respeito 
sómente á provincia de Minas, mas ás limitrophes, 
como S. Paulo, Goyaz, etc., que alli podião ir 
buscar gado cavallar, lanigero, etc., etc. 

O Sa. ANDRADA E SILVA disse que sendo esta 
fazenda de propriedade particular, ô conselho não 
podin dispôr della, pois della estivera de posse o 
ex-imperador, e por conseq~encia pertencia ·ao 
Sr. D. Pedro II o seu usofr11ct.1. 

Disso tambein que 11 seu respeito se havião 
intorpoRto recursos jttdiciarios. 

O Sr. Carneiro Leão pedia que o Sr. An
drada e Silva lhe prestasse attençiio, e contiuuou: 
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Sr. presidente, eu seria o primeiro a fallar contra a 
proposta se de facto pertencesse ao monarcha o 
usofructo desta fazenda, mas assim não é, como 
passo a m0strar. Diz o art. 115 da constituição : 

11 Os palacios e terrenos nacionaes possuidos 
actualmente pelo Sr. D. Pedro I ficaráõ sempre 
pertencendo a seus successores, e a nação cuidará 
nas acquisições e construcções que julgar con
venientes para a decencia e recreio do imperador 
e sua familia. » 

Ora, a nação nãojulgou necessario applicar esta 
fazenda para o recreio do imperador e sua familia, 
porque não houve decreto algum do poder legis· 
!ativo que dissesse que ella· era necessaria para 
o seu usofructo, o ex-imperador não estava della 
de posse em 1824, quando se jurou a constituição 
{apoiados), logo, é indubitavel que a proposta deve 
passar. Q11e não estava de posse, consta de 
documentos que terá o governo, e devem · existir 
no th•Jsouro. 

Esta fazenda, pela carta régia de 19 de 
Agosto de 1819 tinha sido upplicada inteira
mente a um fim publico. D. João VI mandou 
estabelecer nella uma candelada pela carta régia 
citad", determinando que os cavallos que produ
zisse serião repartidos, pflrte pelos creadores da 
província,. e parte applicados ao regimento de 
I• linha que alli havia. Eis o que se observou 
até 1825, em qué o ex-iropera1or, depois do jura
mento da COn.$tituiçâs, mandou uma ordem dizendo. 
que dalli por diante as despezas desta fazenda 
ficavão correndo por sua conta, e que a junta de 
fazenda de Minas fizesse os supprimentos e sac
casse sobre o thesouro para elles serem pagos 
por elle; não consta se pagou ou não pagou, 
mas ainda que pagasse, não se seguia que lhe 
:ficava pertencendo. (Apoiaào.ç.) Mas ainda assim 
não ficaráõ as despezas correndo por conta do 
ex-imperador i havia alli um administrador, cujo 
ordenado era pago pela junta da fazenda, e quatro 
vaqueiros e co1•;·edores que alli havia, assentarão 
praça no regimento de cavallaria de ia linha de 
Minas, recebião soldo. da nação, emquanto se 
empregavão no serviço da fazenda. {Apoiados.) 
Qual é pois o direito que podia ter o ex-imperador 
ao usofructo desta fazenda? Nenhum. 

Accrescentarei ainda que o ex-imperador man
dou para lá 4 ou 5 cavallos, mas tirou 60 potros, 
que mandou vir para seu uso: os cavallos que 
elle mandou, lá estão, e podem se mandar buscar 
sendo propriedadtt delle; mas ainda duvido do 
seu direito de os haver se não indemnisar a 
fazenda nacional dos potros que tirou, que erão 
filhos das eguas que D. .João VI comprou, e 
mandou vir de Alemquer á custa da nação com 
o fim declarado na carta regia de os potros serem 
repartidos pelos creadores da província, e appli
cados outros ao regimento de. 1ª linha de caval
laria. Quanto a recursos do poder judiciaria, 
não eonsta na provincia, nem a mim que haja 
algum. , 

Consta-me sómente que um homem, que merece 
o conceito do governo (que nunca duvidou da pro
priedade que tem a nação · naquella fazenda, 
tanto que os seus directores sempre forão os 
capitães-generaes, e depois os presidentes da 
provincia), participou que o administrador da 
fazenda tinha deixado estr!lgar alguns potros 
que devia ter amansado antes de passar 4 anuos, 
e que além disto alguns tinhão morrido lançando
se nas valias para procurarem as eguas : em 
consequencia disto mandou-se que estes potros 
fossem vendidos: na occasião em que se ia pro
ceder a esta :venda, um homem, que é adminis· 
trador por um decreto do ex-imperador confirmado 
pelo Ex.m. tutor, requereu vista ao juiz sobre 
a venda dos potros ; mas não consta que esteja 
em tella judiciriria, nem existe a menor duvida 
de que é propriedade da nação. Tendo pois 
mostrado que a fazenda pertence á nação que o· 

monarcha não tem direito ao seu usofructo, 
sendo indubitavelmente util o fi._m a que a querem 
applicar, a proposta deve passar. · 

O Sa. MAY requereu que se pedisse ao governo 
a cópia da carta regia. 

o Sr. Rebouças disse que era incontestavel 
a utilidade da proposta, mas contestava! que a 
nação por i11termedio da assembléa geral pudesse 
dispór de uma propriedade, que se não sabe 
de certo se está no possessorio da nação, ou de 
alguma. outra pessoa, muito mais quando, pela 
exposição do Sr. Carneiro Leão, lhe parecia que 
a posse existia no ex-imperador, e por conse
quencia no casal do Sr. D. Pedro II, ou fosse 
bem ou mal havida, questão que cumpria que 
fosse decidida pelo·p,1der judiciario, revendicando-a 
a fazenda publica por meio de seu procurador
fiscal, se acha que a ella tem direito. Antes de 
vir o possessorio desta propriedade ao poder da . 
nação, e ter a camara certeza disto, pareceu-lhe 
que se não podia dispór da fazenda pela maneira 
proposta; razão por que pedia o adiamento, afim 
de a camara obter as necessidades informações 
do governo. · 

Entrou em discussão o adiamento. 
o Sr. o~rneiro Leão disse que desejava 

que a fazenda da Cachoeira fosse applicada ao 
fim decretado pelo conselho geral de Minas, por
que estava convencido de que_ a: propriedade 
legal pertence á nação, e que ·a mesma nação 
está della de posse; mas como não queria que 
a camara votasse em duvida, e sem os necessarios 
esclarecimentos, apoiava o adiamento, estando 
até- disposto a propôr mais requisições para que 
a camara obtenha todàs as informações sobre o 
objecto. 

Advertio que, se por uma simples ordem de 
qualquer chefe da nação, que mandasse applicar 
uma cousa a ella pertencente, ficava logo duvi
dosa a propriedade, e sua posse, a nação teria 
de demandar a todos os seus chefes ; e accres
centou que o Sr. Rebouças o não percebera bem, 
porque o nobre orador duvidava mesmo que a 
posse estivesse nunca no ex·imperador, porquanto 
os empregados da fazenda fon'io sempre aquelles 
que se nomearão em consequencia da. carta regia 
de 19 de Agosto de 1819, tendo procedido á 
nomeação do administrador, vaqueiros e corre
dores o capitão-general D. Manoel de Castro, 
e passando depois a ser feita pelos presidentes 
da província, como podia dizer o Sr. João José 
Lopes Mendes Ribeiro que fôra director daquella 
faz\Jnda, na qualidade de presidente : que verdade 
era que nos 6 mezes ultimas houvera um director, 
que tinha sido nomeado pelo ex-imperador, mas 
a fazenda não soffrera alteração' álgunia, conti
nuando na ruarcha prescripta pela citada carta 
regia, ·e não havendo pagamentos de despezas 
que não fossém feitas pela junta da fazenda de 
Minas Geraes, que apenas tinha recebido ordem 
de saccar pela importancia dellas sobre o thesouro 
ignorando-se se havião sido pagas as letras nas 
quaes se não incluia toda n despeza, porque com o 
já fizera ver, o administrador era pago pela junta 
de fazenda, e os 4 vaqueirõs e corredores tinhão 
praça no regimento de la linha, e pereebião soldo 
da nação. 

Concluio dizendo que, ainda quando o ex
imperador désse alguma cousa, os 60 potros, que 
elle tirâra da fazenda, importavão em muito mais 
do que elle podia ter pago. 

o Sr. Oahno:n observou que a camara dos 
Srs. deputados não obrava hoje mérãmente como 
ramo do poder legislativo, nem exercitava a 
attribuição sómente de dar uma applicação 
qualquer a bens nacionaes, mas obrava tambem 
como um raí:no do poder 1ue exercita a tutela 
do imperador em minoridade, sendo, por assim 
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dizer, guarda de todos os bens da corôa, razão 
por que, tratando-se hoje de uma questão que 
a nad~ menos tendia do que a deslocar do pos- , 
sessor10. da corôa uma fazenda ( possessorio que 
não se sabia se existia, mas sobre o qual ha 
duvida), elle so via obrigado a votar a favor do 
adiamento, apezar de lhe merecerem todo o 
credito as informações dadas pelo Sr. Carneiro 
Leão, pois o nobre orador, como parte do poder 
que tem_ de tra.tar deste negocio, e como legis- • 
lador, nao podia obrar senão á vista de docu
mentos authenticos, bastando a confissão de ter 
o ex-imperador tirado da fazenfa 60 potros e 
mandado para lá cavai.los (o que mostrava que 
estava de posse della) para·o pôr em estado de 
não poder votar . . 
Pe~io que se mandasse vir a carta regia, os 

p~pe1~ que se achão no thesouro, e inform•lções 
nao so para se saber se está em tela judiciaria, 
c?n:!_O sobre_ quaesquer outros negocios que lhe 
d1gao respeito, porqlle constava que havia uma 
escriptura do ex-imperador pela qu11l doava ao 
seu augusto filho uma porção de terras, que elle 
comprou e aggregou á dita fazenda, e que por 
conta do mesmo ex-imperador houvera pagamentos 
feitos ao administrador pela junta da fazenda ele 

• Minas, não sabendo se anteg ou depois do jura
mento da constituição. 
. Conéluio dizendo que muito sentia que e$te 
mcidente h0uvesse de obstar á approvação de uma 
proposta que achaV1\ muito importante, e que o 
1llustre conselho g~ral não désse mais esclareci · 
mentus sobre a mataria, porque lhe parecia que 
falhavão elll alguns artigos da .proposta, os quae:; 
não indicou por não ter lugar agora. 

o Sr. Ferreira de Mello : - Sr. presi
dente, voto a favor do adiamento: sei qne elle 
importa o mesmo que ficar este n€gocio no 
esquecimento, mas creio que assim convirá aos 
interesses da nação. V. Ex:., corno membro desta 
casa, sabe a sorte que sempre ti verão as pro
postas do .conselho geral de Minas, e que eu na 
sessão passada roguei ao Sr. presidente que em 
melhor não as dar para a ordem do dia. Eu 
voto até a favor do adi .. mento, porque não quero 
que fique suspeita de que o conselho geral de 
Minas obrou neste negocio com leveza e sem re· 

• flexão, ou que talvez quiz tirar uma propriedade 
pertencente ao impera·tor, porque o con8elho gHral 
de Minas por seu jur11mento não podia dar vnto 
por uma prnpnsta, qu11 de alguma ml\neira pudesse 
tirar os bens pertencentes a corôa. Entretanto, 
Sr. presidente, sempre tocarei r;m alguma cou:sa 
q lle se disse. 

Um i\lustre deputado que fallou a favor da 
p-i·opMt:.r; cltsi;e ·•'lo.e· o• · ex-·;1r.pera!!~r ·eslii-7':t»-<l·a-· 
posse desta propriedade, isto é inexacto> nunca 
esteve, e não está ainda na posse_ delh, porque 
a creação foi por carta regia, a nomeação do 
adminístra•ior dessa· candelaria foi feita pelo 
governo respectivo, e as de-spezas todas pagas 
pela junta de fazenda; e só em 1825 h'•u ve ordem 
do ex·ímperador para a vinda de 60 potro», e 
mandou para lá 4 ou 5 cnvallos, como se disse. 
Venbão os documentos que existem, e então os 
Srs. deputados farão a devida justiça aos mem
bros do conselho geral de .Minas. Entretanto, 
8r. presidente, as provas tambem se fazem por 
testemunhas, e isto até mesmo no fõro; e eu não 
sei que testemunho de mais consideração possa 
haver do que o voto de um conselho geral de 
província ; mas eu estou bem acostumado a 
ouvir em uns dias - que não . devemos ir' contra 
as opiniões dos co11selhos geraes, etc.,- e em 
outl"os dias síio tratados com pouca ou nenhuma 
consideração. 

E' só para notar esta contradicç1io, e para de· 
clarar que o conselho geral pensou, e refiectio b~m 
sobre este nego.cio, não !oi perjuro, e menos usur· 

pador~ pedi a palav.ra, porque .º conselho geral 
,de Mrn<is,.Sr. presidente, deseia caminhar con
forme a lei, e a par daquelles que cumprem e 
desempanhão o seu dever. Tenho notado que 
apenas se profere aqui o nome d'3 Minas, ba loao 
decidida opposiçiiu 1 º 

O Sr. Oustodio I>ia.9 disse que não- havia 
procur.,dor mais idoneo do imperador menor, do 
que a cam11ra dos Srs. deputados, que não era 
capaz de lhe tirar parte alguma de seus bens, 
porque elle eslava bem longe de me1·ecer a desaf
füiçiio da camara ; e qne seria até uma injuria 
para. ella o querer tirar· lhe parte de seus bens. 
Advirtio porém que muitos dos bens do ex·impe· 
rador for ão !idquiridos pela prepotencia, e fôra 
com ella que mandárn vir os 60 potros da fazenda . 
em questão. D~clarou qlle votaria pelo adia
mento, porque via que se queria dar grande 
expansão a este nego~io, apesar de estar conven
cido em sua consciencia de que não era nace:>· 
sario adiar.se. 

o sr. oar:n.eiro da Ounna pronunciou-se 
contra o adiamento por não achar sufficientes as 
razões que ou vira, pira se esperar pelas infor· 
mações, pnrq uanto os Srs. deputados de Minas 
havião mostrad<J com toda a evider1cia que o 
ex:-imperad•ir nunca estivera de posse desta 
fazenda. Declarou que ignorava o que tanto 
pesava na consciencia dos St·;;. deputados para 
não votarem por urna proposta de tanta neces· 
sida.de : e que se alguma duvida houvesse ácerca 
.da posse, não se fazia mais do quB restituir á 
nação aquillo que era da nação, como acamara 
por uma resolução havitt feito a respeito das 
terras contiguas a Santa Cruz, que havião sido 
usurpa•ias aos seus donos. 

Ooncluio dizendo que nem mesmo podia servir 
de embaraço o dizer-se que o ex-imperador com
prára, e aggregára tenas á fazend11 da Cachoeira, 
porque loqo •1ue se mostras:;e que assim era, 
estas tcrrns serião restituidas á posse da 
corôa. · 

o SR. ANDRADA E SILVA disse que quando to· 
mára posse da tutoria achára que esta fazenda 
de candtllal"ia pertenci1\ a seu augustll pupillo, 
e que elle não podia ser privado da saa po~se sendo 
por meios judiciarios. 

o Sr. Oa.strc) e Silva votnu contra o adin· 
mento, porq utl se tratava de npprovnr ou rejeitar 
a prnp»sta, e os esclarncimentos '1Ue se podi1'io nriio 
1-.1lativos ao poder judiciario, n uiiu n cn111ar11, 
por.1ue se depois de 11pprovndn n proposta, Ro 
mostrasse pelos m<dos judici1iea quo a faz1!11d11 
pertencia uo imp1~ra 1 lor, ou se decrot~ria a com· 

•ll~a.ou. i;i.11.~r.en1l~c11Mt'1.: ,lll!IS., ii;iiq niio inhibia que 
se fizesse já um tão gi-an•le bene.tlcio á provinc'ia • 
de Minas, e ás limitrophes. s,rndo reconhecida 
por todos a utilidade dt.1 proposta, entendeu que 
devia ser approvada. 

Foi approvado o adiamento, e emendas ten
dentes a exigir do goverc10 as informações res
pectivas. 

Approvou-se uma proposta do conselho geral 
de Minas para se estabelecer um collegio de 
educação de mocidade indi~na. 

Igual sorte teve outro do conselho geral do 
Maranhão para se augmentar a illuminação. 

Entruu em discussão outra proposta do mesmo 
conselho geral para se extinguir a O!'dem dos 
religiosos da reforma da Conceição de Portugal. 

o Sr. Monte,,.uxn.a perguntou se havia 
algum aresto na casa á~erca da extincção de taes 
ordens ; se a camara para este fim havia de
cretRdo ou se tinha assentado que as delibera· 
ções tomadas sobre as propostas, e representa· 
ções dos conselhos geraes, devião ser C')nsidera· 
dos cumo leis, modo de entender a <iUe o nobre 
omdor se oppunha, porque aos conselhus gerael!I 
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não pertenc& o , direito de fazer leis, mas de 
tomar deliberações especiaes, particulares à. res
pectivo. provincia. 

o Sr. Ferreira da Veiga respondeu qu6 

era livre votar p1 6 ou co11tra a proposta em 
discussão : mas como esta questão preliminar 

· po1lia influir p .. r.a a não approv.1çào della, cum
pria· lhe informar que a camara deix:ára de app'ro
var a proposta do conselho geral de Pernambuco, 
que propunha a extincçih da congregação dos 
religiosos de S. Felippe Nery naquella provincia, 
não porque o conselho não tivesse direito de n 
prop6r, mas porque em um dos artig•is della ·se 
fazia u medicla dependente da approvação do 
summo p•)ntifice, o que SR j u!gára i11congruente 
com ns nossas instituições .; e. não podendo a 
camara emendar ''qu~lle artígil, que i'I de encontro 
á no>sa constít.uiçã•>, se assentára que devia ser 
regeitnda a proposta, tomando qualquer membro 
da casa sobre si o fazi~ r a prüposiçã.i, suppri· 

· mida a parte, que não podia ser ·approvada. 
Concluía dizendo, que não tendo a proposta em 

discu-<sào este inconv!lnien te, e resuHando della 
beneficio, não só porque se podP.m applica1· melhor, 
e com mais utilidade os edi_ficios que bo.ie estes 
poucos religiosos occupào, como porque elles são 
malquistos da prnvincia pelos seus mãos feitos, 
cumpria que fosse approvada. 

o Sr. oa1i:uon não lhe parecerão sufficientes as 
informações dadas pelo Sr. Ferreira da Veiga 
sobre a medid.i adaptada ãcerca dos religiosos de 
S. F elipp11 Nny de Pernambuco ; pois a pergunta 
do Sr. Montezu1na parecia que - se não limitava 
simplesmente á fórma. mas talvez queria dizer 
mais alguma cousa, tanto mais quanto o con
selho geral do Maranhão dizia positivamente
á imitaçii.o do que se fez por decreto de tantos 
-o que ben1 mostrava que o conselho diio enten
dera bem o aresto, ou allegà.ra cousns que não 
vinhão para o ca.;o (apoiados), porque os religio
&os dé S . Felíppe Nery, em numero de 2 ou 3, 
nu1nero não sufilciente para f11rmar congregação, 
erão possuidores de ben~ do grande val11r, estavão 
insubordinados, e por isso todos 01$ dias poster
gavão os estatutos, vivião em casas particula· 
res, dnndo kdos ., os tlxemplos de escandalo ; 
eotavão em constante~ demandas uns com os 
outros, e finalme nte se puzerão a alienar os bens, 
e a dissipai-os da ma11eit·a a rnais revolta11te; 
o que movou o corpo legí,latívo a pôr termo a 
taes prncedimentos, mandando ndministrnr os 
bens, por entender que elles deViftr1'rtNcrter pura 
a nação, qu,indo a corporuçiio se extinguisse, 
apezar de resultarem das esmolas dos fiei:<; 
entretanto que a proposta em discussão dizia 
respeito a 6 ou 8 frades n:endicantes . 

Continuou dizendo que não via nella utilidade 
alguma senão a de apoderar-se o conselho geral 
do edifici.) para estabelecimento de uma aula ou 
duas, e fnzer alli um jardim botanico, ao mesmo 
tempo que ia onerar a nação com 11 diaria de 
800 réis para cada um religioso. (Apoiados.) 

Der-larou que não era fan·1tico, e sabi ;i até onde 
chega a tolerancia religiosa que a constituição 
consagra; ma;i não erão 6 ou 8 fn:1des mendi
cantes que havião de fazer mal ao Brazil (apoia
dos),· ao mesmo tempo que esta. especie de espí
rito publico, que. se quer formar por actos dest<1. 
ordem, de rt1sisteneia a tudo o que são frades 
religiosos, lhe parecia damnosa. nas circumstnn
cias actua.es, que muito melindrosas, quer enca
ra~as pelo lfldo civil, quer politico, quer · religioso. 
Nao podem ulugar uma casa pura estabelecer 
nella as 2 aulas? Não podem ttluga1· ou aforar 
um terreno para um j ·1rdim botanico? Como vão 
exp~llir destas propriedades os pobres frades, e 
e dizem depois - pague um tanto - não peção 
N:molas ? Que autoridade tem o conselho geral do 
Maranhão para impedir que alies peçào esmolas? 

Quanto o dizer-se que alies est.avão malquistos 
pelo seu comportamento, lembrou que havia 
outro meio de os cham,1r aos seus-deveres ; mas 
o nobre oradur nuHcil. onti~ndna q1rn era meio de 
corrigir religiosos o tomar-lh11s º" bP.ns o dar-lhes 
diiiheiro para viverem na ociosidade. 

O Sa. S<lAREs DA R•JCHA cedeu da palavra, que 
h•1via pedido, dize11do que fóra prevenido, e que as 
razõei:i que havia contra o projecto, tinhão sidome
lhor expendida5 do '{Ue o nobre orador podia 
faz~r. 

O S&. REZENDE disse que constando do pre
ambulo da proposta ·· que o numero dos frades 
nã•) ern sufficiente para formar commun.idade, elles 
estavão extinctos por lei, sendo esta tambem 
uma das razões allegadas a respeito d<•s de S. 
Felippe Nery, e dos barbadinhos italianos. Fez 
ver quanto mil! podião fazer os frades rnendi· 
cantes, principalmente não sendo brazileiros de 
coração, c11mo estes que têm provincial na Europa, 
a quem por seus institutos, que respeitão mais do 
que as leis civis, têm de obedocer. 

O Sr. Oosta. Ferreira -principiou decla
rando que não era anarellista, nem inimigo dos 
frades; mas anles de continuar pedia que se lesse 
uma queixa do conselho geral do Maranhão pelo 
desterro que elles fizerão de um homem para 
Portugal. 

O SR. MARIA DE MouaA informou que existia 
na commissão, mas não merecia consideração 
alg11ma. 

O Sa . CosTA FEnai;;rnA ·exigi o que fosse lida, 
para o que o Sr. presidente · a mandou buscal·. 
Entretauto disse que muito se admirava que 
nas.ta. época se dissesse qt1e frades, e mórmente 
franciscanos têm propriedade, quando os bens 
delles erão propriedade da nação; parecendo ·lhe 
-que o contrario era o mesmo que atjirmar que o 
com mandante de um vaso de guerra é proprietario 
de mesmo vnso, e quo aq-uillo que a nação dá 
pRra o usofructo da algum emp1·egado publico, não 
é dn naçilo, mas do empregado. . 

Declarou que não quizera descrever a vida 
destes frades, porque lhe era sensível fallar em 
todos os individous de sua provinci l1; mas como _ 
a isto se via forçado, cumpria dizer: lo, que 
quando o nobre orador fôra conselheiro na pro
vincia, pedira que elles concedessem ·uma sala 
do convento p11ra estabelecer uma aula de ensino 
mutuo, ao que alies responderão que eriio muitos, 
não cabiiio no convento, e a aula lhes iria per
turbar o silencio do claustro; e sendo.lhes pedido 
um fr 1ue para catechisar os indios, responderão 
<JUe erão poucos; 2•, qun elles havião comprado 
um escravo que acorrenlárão, e assim lhe fazíão 
tocar o orgiio na Semana Santa por occasião 
dos officios religiosos com escnndalo de todos 
os · habitantes; e pedia aos Srs. deputados do 
Maranhão que o contradissessem ácdrca desta 
facto ·; So, que tinhão feito contrabando de es
cravatura, conduzindo·os para terra de bordo de 
um chaveco, que alli aportára, o que se soube 
depois pela confissão de um marinheiro daquella 
embarcação; 4°, que farão sempre . oppostos á 
independencia, de modo que tendo-lhes vindo 
um guardião de PNtugal, o que dera muito que 
fallar ; e mandando ltor isso consult·\r ao Rio 
de Janoil·o, e sendo-lhes respondido que devião 
eleger de entM si o guardião, elles elegerão o 
mesmo que viera de Pol'tugal, onde 1êm seu geral. 

L.imbrou que a primeira cousa que havia feito 
no Mnranhão no delirio . do clia 13, lóra mandar 
estes frades para o Para, onde logo q1te cbegárão, 
destenarão para Po1·tugal um delles que era 
muito constitucional, para ser entregue a D. Mi
guel; accrescendo a tudo isto que elles conti
nuamente ensinão doutrinas contrii o nosso 
systema. 
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Fez algumas observações sobre a necessidade 

que têm _as províncias de r emedias que só lhes 
podem ~1r d_a federaçà?, que era inevitavel, como 
a expenenc1a mostraria. 
Con.clui~ dizendo q~~ havendo-se julgado justa 

a ext1~cçao dos r!l1g1os~s tle S. · Felippe Nery 
de Pernambuco, nao podia deixar de ver !ippro
vada esta proposta, e quando se queri11 que 
elles continuallsem a exi~tir, e formas;;em com
mur1~da~e, poderião ser removidos para outra 
provmcia que o~ quizesse, mas não no Maranhão, 
que devei!' deixar em socego. (Foi algumas 
vezes apo~ado.) 

Foi approvada a propo!-\ta depois ds haver o 
nobre orador cedido do requerimento que fizera 
para se ler a queixa mencionada. ' 

Pr_ocedeu-se á eleição da mesa, e forão eleitos : 
presidente o Sr. Limpo de Abreu com 41 votos 
-vice-pre~.idente o Sr. Baplista P~reira, com 3<1, 
-secretanos os Srs. Cassiano, com 44-BAlizario 
com 42-0bichorro, cair. 42- Ferreira de Castro' 
com 38 - supplentes os Srs. Almeida Torres' 
com 26-Montezuma, com 22. ' 

Para a commissão que deve tomar contas ao 
tutor do Sr: D. Pedro II, farão P.ldtos os Srs. 
Castro e Süva, com 37 votos - Costa Ferreira, 
com 34-Sá Ribas, com 30. 

Dada a hora, levantou-se a sessão. 

Sessão em 4 de Junho 

Pll.ESIDENCIA DO SR. LL1\fi>O DE A.JlREU 

Approvou-se a acta da antecedente. 
Foi .á . r.ommis -ão de constituição um officio do 

Sr. m1mstro da justiça submettendo á conside
ração da camara a c\uvida que occorreu ácerca 
de ser ou não cidadão brazileiro o bacharel João 
Procopio Lopes Monteiro ; á ecclesiastica, outro 
do mesmo Sr. ministro com o requerimento de 
Man0el da Costa e'' Almeida, que pede ser isento 
dos deveres, obrigações, e pensões capitulares, e 
entrar no gozo do curato com os seus compe
tentes emolumentos; e á de guerra um t1fücio 

· do r~spectivo Sr . mi~istro incluindo outro no 4u>tl 
o visconde de P1ra1á, communica as medidas 
que adoptára _para suffocar o movimento rnvo
lucio_nario havido na villa da Cachoeira, e ofl'er ece 
um plano para segurança dos lavradores do Re· 
concavo da BRhi11. 

D1rig10-se á commissiio de constituição a r epre
sentaçno de Julio F rederico Koeler, que pret"ude 
ser reintegrado ao seu pusto. 

Recebeu -se com agrado, e foi á commisi<ão do 
banco, um exemplar do - indicador do o;umbío, 
banco e comniercw - ofl'~recí,lo por Mr. Berthou. 

A requnímento do Sr. Castro Alvares, addit11do 
pelo Sr. B~lizario, for ão ás commiosões de justiça 
civil e co11stituição os papois relativos á eleição 
do novo jury. ' 

Lêrão-se alguns pareceres de commissão, que 
tiverão diversos destinos. 

Approvou·se o seguinte requerimento do Sr. Ma· 
ciel: 

« Requeiro que se peção ao governo as irifor
mações seguintes : l•, copia da ordem que se 
expedia para a construcçào d f\ fragata que se es tá 
fazendo no Pará ; 2°, cópias doti avisos meneio· 
nados na tabella H do orçamento da marinha, 1 

que determinárão ou alterarão os vencime11tos dos 
constructores, do patrão mór do Rio e seu aju· 
dante ; do piloto-mór e do patrà.o-mór da B11hia. » 

Ji:ntrou em diNCUBSUO, e flc11U adiado pela che· 
gndn do Sr. ministro da marinlrn, o parecer da 
commlsRi\o de consti tulçl\o sobre o requeriiuonto 
do Dr. Thomnz Jo~ô P111to, quo pede ser decla
rado cidadão brnzllelro. 

-oRDEM DO DIA 

CnntinEon-se a discussão do l• art. do projecto 
de fix:açao de forças nav aes para o anno financeiro 
proximo futuro. 

.. o 13r. oa1;inon, depois de ter lido o artigo, 
m~se qu_e contmuava a advogar a necessidade da 
ex1stenc1a da força naval, como havia feito por 
esp a_ço de 10 annos, porque se persuadia que o 
11ery1ço que ella pedia prestar, serie. cada vez 
~ais efficaz e proficuo ; r azão porque em vez de 
ir em gradual uiminuiçno, desejava que ella fosse 
constantemente elevada 'tanto quanto nossas ren
das pudessem comportar, embora houvesse dimi
nu.içã_?. em outros ral!'os de despeza publica; 
op1mao que sempre Livera, e que continuava a 
s ustentar : tndav1a como o_ governo, a quem in 
cun:ibe pelo Ji 11 do art_. lo da constituição dar 
as rnformaçocs nec~ssanas para esta fixação, as
sent~u que ~astava<? 1,500 ~raças, o nubre orador 
se nao atrevia a pedir que foss e augmentada, não 
se oppondo comtudo a qua lquer augmento· que 
a camara ~ntender convenient .. , pQrque não sabia 
se com 1,vOO praças a marinha podia pre;tar os 
serviços que as nossas circumstancias actuaes 
exigem. 

Es.tou b~m longe, Sr. presidente, de offerecer á 
con!'.1deraçao da camara os motivos com que a4ui 
se tem sust~ntado a necessidade de ·i.Ievarmos a 
n~ssa força naval. Eu declaro á camara: que 
nao tenho o menor receio de invasões portu
g11ezas ou de qualq_~er "outra nação, nem que 
as fo_:çns navaes sej a.o empregadas em suffvcar 
r eacçoes , porqu& tenho espera .. ça no bom senso 
nacional, que .d.'.ora em. diante Stl irá tranquil· 
J1sa ndo o espmto publico, porque u111 só iute
r esse chama a famil ia brazileira á sustentação 
de uma ordem que só n11s poJern garantir de 
U?J a\Jysn;io incal,;ulavel (muitos apoiados) . não 
sao pu1s . estes os motivos ; um só tenho pelo 
qual me parece ni:cessario que a camara vote 
talvez com u1ão larga a r espeito ela nussa ma· 
rinha m_il1tar; .est'.' ui9 tivo, yue .me persuado que 
a rel1g1ao, a c1v11lsaçao, a JUtit1ça e a humani· 
dade .apadr1nhào, se não reclamào, este motivo, 
senhor~~. é a necessidade cfo pôr termo ao 11bo
m111•1vel trnfico de carne huma1111. (Muitos apoia 
dos. ) Tenho vis to com dór o que Btl tem IHH1sado 
llii miuba provincia. Um trutndo acabou com 
e~te trafico; um11 lei cummin oo penas coutra os 
contrabundistas ; o poder •XP.cut1vo baixou um 
decreto dando instrucções para a u1elbor exe
cução dei la. mas nada dist'.l foi ba~tante, senho
res, para suffuca r a sêde do ouro, que :>briga a 
muitos capita!is&as ainda a traficar em Cllrne 
humana com um e:;candalo tal , qu<J poupo á 
camnra o de ><gosto de ouv ir euumerados foctos 
que eu podia rdt! rir, e quP. Riio conhecidos pelos 
meus cull~gas da Bahh. Saiba a camara que o 
clamor publico na Bahia te.m chegado a um 
purito que não póde talvez exceder l Até autori
dades ha que na opinião geral passão, não como 
conniveutes, mas interessados neste commercio 
abominavel 1 l l (Apoiados.) 

Continuou dizendo que fôra testemunha de uma 
d_en uncia que se déra, de q!Je uma galer.a franceza 
tmha desembarcado escrav1Hura t1m Itapoã, em 
consequencia do que , o presidente da Bahia com 
o calur., energi11 e interesse que lhe são proprios 
quando se trata de promovér o -bem publico 
(muitos aroiados) mandára logo o intendenta da 
UJarinha etii pessoa. com .:tous brigues, verificar 
o n egocio; que o intendente vira a embarcação 
que trouxera os escravos e o lanchão em que 
tinhii.o desembarcado; mas querendo saber que 
caminho tinhào levado, militas pessoas lhe d1s· 
serão que na verd<ide haviào desembarcado, mas 
não sabião para onde, havendo uma especie de 
mancommunação talvez entre mais de 15 pessoa~ 
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para occultarem o caminho que tinhão levado os 
escravos ·novos. 

Referio mais que muitas armações se têm 
desembarcado, havendo até depositos de escravos 
novos em differentes pontos do Reconcavo ; 
·resultando daqui o grave damno da de~mora: 
lisação do povo, mal que se podia evitar se 

- houvesse um.a pequena_ força naval exclusiva
mente· destinada para o impedir, bastando para 
isso o apparato de 2 escunas, que tàdo o mundo : 
soubesse destinarem-se a impedir o desembarque 
de negros novos e a fazer gnerra ao trafico ; 
chamando o nobre orador a attenção dos con· 
selheiros da coróa e mesmo do Sr. ministro pre
sente, para que na distribuição das forças navHes 
destinasse para a Bahia duas emôarcações ligeiras, 
ás quaes muito publicamente se désse o referido 
destino. 

o Sr. Ministro disse que as . reflexões do 
Sr. Calmou erão da maior consideração e que 
s. Ex. tinha as mesmas idéas ácerca da neces
sidatle de prev_enir que continue o trafico de 
carne humana, para o que o governo havia man
dado uma corveta a cruzar, que entrou ha pouco 
temµo e que brevemente sahírá outra para o 
mesmo fim; que além disto se havião expedido 
as recommendações e ordens mais tel'minantes 
aos presidentes das provincias da Bahia, Per
ilam buco, etc., para vedar o desembarque de 
armações de escravos novos, para o que fal
tavão comtudo embarcações ligeiras. 

Reconheceu que bastará o bom senso dos 
brazileiros para acalmar os partidos e desl1rdens, 
mas entendeu que isto levaria algum tempo, e 
por ora -a experiencia mostrava que a força nav'al 
tem contribuído muito para a tranquillidade 
publica, como se podia -ver pelos acontecimentos 
do Maranhão, Pernambuco, Bahia e mesmo do Rio 
de Janeiro, onde nos provavíio que é ' do dever 
das autoridades prover a segurança publica em· 
quanto apparecem elementos de desordem que 
tornassem necessario o emprego da força. 

Continuou dizendo que muito sentia quEI não 
estivesse presente o Sr. Hollanda, por'lue ia 
tocar em algumas censuras que na sessão ante
cedente elle havia feito, a respeito das quaes 
S. Ex. não tivera intenção de faltar; mas ha
vendo-lhe dito alguns Srs. depntallos que' tinhíio 
feito algum peso na camara, julgava de seu 
dever responder. 

Que um transporte ou uma presiganga que não 
tem a bordo uma só boca de fogo, não podia 
ser considerado navio armado; e que la11çan· 
do·s_e os olhos sobre a lei do crçamento, se via 
que nella se havia fixado a d"speza que o go· 
verno devia fazer com navios armados e trans
p·ortes, de onde claramente se via que o corpo 
legislativo reeonhecêra differença entre navios 
armados e transportes, formando os primeiros a 
força e:ffectiva, e servindo os segundos para pre
pararem os meios .para esta força effectiva. 

Qua'nto ao vaso desarmado que existe nesta 
porto com . 32 praçás, cumpria notar que é uma 
náo de 74, que se deve baldear todos os dias 
por dentro e por , fóra, limpar, cobrir, etc., e 
para se fazer este serviço diario em um navio 
tamanho, erão necessarios muitos homens, que 
além disto são empregados nos trabalhos de que
ren a, apparelho, etc., como acontece com todas 
11s praças que se acbão a bordo dos n&vios des-
armados. · 

Que a presiganga, a que se déra tambem o 
nome de navio armado, t.inha 182 homens des
tacados do corpo de artilharia ,de marinha, . e 
não J.e marinheiros; porque têm de acompanhar 
os presos quando vêm para o_ t:abalho, e re
vertem com alies para a .embarcaçao, sendo este 
o motivo 'Porque exige tão forte destacamento, 
parecendo a $; :j:i;x. que principalmente em razão 

do grande dispendio que a nação faz com as 
presigangas, convinha acabRr com ellas, e não 
porque fosse alli tão horrorosa a sorte dos 
presos, como se dissera, pois a presiganga era 
uma prisão muito menos horrorosa do que a 
maior parte das prisões civis em terra, porque 
os presos dormem em uma .col;>erta muito espa
çosa e arejada, e de dia, acabado o. trabalho, 
estão na tolda, não podendo .de modo algum 
ser comparadas com as prisões de mar da 
Inglaterra, ou· pontões aonde nem se pei'mitte 
que os presos respirem. , 

Que desde que S. b:x .. tivera o uso da razão, 
ouvira fallar em presigangas, e mesmo no teinpo 
em que o Sr. Hollanda fóra ministro existia a 
preE'igangtl que hoje existe, entretanto que parecia 
que a philantropia deste Sr • . deput!ldo não se 
acbava tão abalada então a favor da sorte dos 
presos nella reclusos, como hoje, pois não cons
tava que h0uvesse empregado meios alguns para 
se acabar com ella. , , 

Que fôra para a Babia a fragata que lá se acha, 
afim de ser concertada, mas tendo sido julgada 
inuapaz de fabrico, e por isso condemnada a ser 
vendida, ou desmancb.ada, e sobrevindo as desor
dens do anno passado, em consequencia das quaes 
houvera muitus presos, sem que existissem prisões 
onde os recolher, não Houvera outro remedio senão 
lançar mão desta embarcação para servir de prisão, 
onde os .presos não estão incommunicaveis, e que 
será talvez guarnecida de soldados Je terra, mas 
não de marinheiros ; podendo dizer o mesmo a 
re.ipeito da presiganga que existe no Rio Gnmde 
do Sul. 

Advertia neste lugar que a censura de não ter 
S. Ex. mettido no numero de praças a tripolação 
de duas pequenas embarcações, que existem na
quella provincia, nascêra de se terein considerado 
estas embarcações, como fazendo parte da força 
effectiva, quando alei do orçamento as não havia 
considerado assim, pois havia consigu,ado para 
as despezt1s destas guarnições uma prestação es· 
pecial. , 

E quando as explicações dada13 não fossem 
verdadeiras, que um transporte ás presigangas, 
e o brigue Alddes, que está carregando madeira, 
pudessem ser considert\dos como navios ar111ados, 
e como taes incluídos na força activa, ainda assim 
S. Ex. não havia offendido á lei, que diz : 
« º :orça naval activa para o anno c1e 1831 á 
183~ constará das &mbarcações que o governo 
designar, que serão tripuladas com 2,000 praç•1s 
de toJas as clasises » ; pois do mappa que apre
sentára, contondo todas as embarcações, constava 
que tcdas as praças empregadas uào chegão ao 
numero de 2,000, seguindo-se daqui que a.incre
pação feita era destituída de funda_rnento (apoia: 
dos), n·ao podendo servir de argumento a le1 
posterior, que fxa l,500 praças, e recommenda 
que desde logo se ponha em execução. os seus 
artigos naquillo em que fõr praticavel, porque 
S. Ex. resppnderia que não fôra possível re
duzir a força a 1,500 praças, e por isso emquanto 
não chegav•• a época de se executar esta lei, não 
tinha obrigação de proceder a e8ta reducção. 

Outra especie de ceu~ura disse S. Ex. que lhe 
fôra feita pelo Sr. Hollanda, qual a de não. t~r 
apresentado uma propw;ta para. separar a policia 
do porto da repartição da marinha ; ao que res
pondia, que não sabia o que aquelle Sr. depu
tado entende gor policia do porto, nem mesmo 
se na Inglaterra exi:>te um capitão do porto en
carregado desta policia ; mas sabia que existe em 
cada um dos portos da Inglaterra um official com 
o titulo de almirante do porto, e, um outro cha
mado commissionttrio, exercendo este as mesmas 
füncções que o nosso inspector, e commandando 
aque!le o .pol·to, os navios armados nelle. postos, 
e trataodo da organisação do pessoal de todos 
os armamentos : que o almirante do porto re· 
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cebé as ordens directamente do almirantado, e o 
coriúnissionario do conselho naval, o qual con
sell~o está debaixo da suprema dlrocçüo do con
sellio do almirantado ; donde se via. que o com· 
missionaria não eslá independente da repartição 
da !Jf~rinha; e que finalmonlo, quando fôsse 
occasiao de tratar da organlsuçüo da adminis· 
tra·ção dos nossos arsenaos, o o Sr. I-Iollanda. qui· 
zesse fallar nesta mataria menos dogmaticamente; 

meios á sua disposição para"h compra de pequenas 
embarcações .que, podendo entrar em. todos os 
portos e enseadas, previnão o contrabanão, o que 
não póde fazer uma fragata, que até carece da 
lilleireza necessaria para . perseguir as .embarca· 
çoes que procurem fazer desembarques de es
cravos. 
· Advogou, portanto, a necessidade do estábe
lecimento de taes embarcações, devendo:se fazer 
publica por todos os meios possíveis a existen'cia 
dellas, logo que isto tenha lugar, pois isto bastaria 
para não se fazer mais contrapando. 

S. Ex. procuraria mostrar quo esta organisação 
é, feitas algumas modificações, a que mais nos 
convém, pelo menos emquanto n nossa marinha 
fôr tão minguada como e gora é. 

Eu disse que a existencia aqui dos presos que 
tinhão vindo de Pernambuco, havia causado sen
sação, e grande susto entre os habitantes da 
côrte, e que tinha até havido um requerimento 
pedindo a sua remoção : entendeu-se logo que 
eu tinha dito que o requerimento os fizera lançar 
fóra daqui, que o povo concorrêra para que sa
hisstim do Rio de Janeiro, o até se disse que 
o requerimento fôra promovido, e Insinuado pelo 
governo 11 

Senhores, as nossas dissenções iôm feito appl\· 
recer em . alguns indlviduos uma oxtraordinaria 
avidez de celebridade, quaosquor que sejão os 
meios que para isto empreguem: ter pouco escru
pulo em offender a reputaçi1o nlhela, assoalhar em 
ar dogmatico certas proposlçõo11, ó pnra algumas 
pessoas o meio 'de adquirir ostn celebridade, e 
sahir fóra do commum dos outros homens 1 (Apoia
dos.) Prouvera a Deos que nós trabalhassemos, por 
conseguir esta celebridado, fazondo acções dignas 
do reconhecimento e gratlduo de nossos compa
triotas, e praticando cousns mala airosas do que 
aquellas de · que ce1·tas posso as têm lnnç ado mão. 
(Muitos apoiados.} 

Mas. disse-se que o govorno devia ter mandado 
prócessar estas praças ; porém o governo entendeu 
que devião ser processa<l11s em Pernambuco, onde 
tinhão commettido os crimes, o como as não podia 
mandar para lá outra voz, as devia ao menos 
mandar para a illia do Fernando do Noronha, onde 
estão mais perto do lugar cm quo deve. instruir-se 
o seu processo, e melhor podem procurar os meios 
de defeza ; eiei uma das razões porque os mandou 
voltar. 

S. Ex. não quiz repetir o quo dlssora na sessão 
antecedente, quando o Sr. IIollanda o increpára 
de haver feito . uma accus11çilo muito injusta á 
maior parte da população do Brazil, apezar 
daquelle Sr. deputado haver insistido na exis· 
tencia desta, accusação, porquanto era de seu 
déver não abusar da paclencia da camara, e 
s. Ex. se persuadia de que a maior parte dos· 
membros da casa entendêriio suas palavras, e 
fazião justiça ás suas intenções. (Apoiados.) 

o Sr. Ferrei1'a. F1'nnQa. disso que em lugar 
de applicar maiores fundos para augmento da nossa 
marinha, . com o fim indicado pelo Sr. Calmou, 
fôra melhor applicar este excesso para o fim de 
ir arrancando pouco a pouco o cancro que nos róe, 
podendo entretanto empregar-se ·algumas provi
dencias contra os contrabandista_s, como deter
minar que os escravos possão sómente ser 
vendidos em praça publica nos dias de audiencia 
dos juizes de paz, e ·outras cautelas desta natureza, 
apezar de. que constava ao nobre orador que 
não fazia - conta aos armadores o mandar vir 
escravos, porque erão obrigados, a fazer tão 
grandes despezas, que só podião vendêl-os por 
preço muito alto, que não obtinhão. 

o Sr. Oa.1D1o:n. disse que sabia que o governo 
tinha dado providencias para obstar o contrabando 
da escravatura, e que mesmo havia expedido 
para a Bahia ordens a este respeito, mas sabia ' 
tambem que os navios de que lançara mão não 
são eflicazes e nenhum bem fazem, o qrié rião era 
por culpa dei governo, mas porque elle não tem 

.TOKO 1 

Disse o Sr. ministro que não era talvez. de 
esperar que só o bom senso nacional pudesse pôr 
termo a nossas commoções das províncias, refe
rindo-se á factos de Pernambuco, Maranhão e 
Bahia~ estou persuadido que S. Ex. não attendeu 
ao que eu disse - que de ora em diante era de 
esperar que o bom senso nacional irá tranquilli
sando os espíritos. e porá termo a essas scenaB.i 
que tanto nos têm consternado. ~ 

Qual será, senhores, o coração verdadeiramente 
brazileiro., que depois da experiencia dolorosa, por 
que algumas provincias passárão, não alimente 
esta esperança? Ao menos eu declaro a camara 
que tal é a esperança que alimento no meu ce>ração. 
(Muitos apoiados, grande movimento de adhesao.) 

Eu sei, senhores, a experiencia dolorosa porque 
têm passado algumas províncias; sei tambom 
que a minha província não está muito disposta 
para perturbar outra v~z a ordem publicn; é 
natural que seja assim em todas, porque o bom 
senso nacional é que nos vai sustentando; não 
é a força das armas, nem a popularidade de um, a 
energia de outro, e o liberalismo de outro que nos 
sustenta, é sim o santo medo da anarchia (n-.uitos 
apoiados) que tem despertado no Brazil os receios 
que se reproduzão aqui as scenas dos paizes que 
nos rodeão; este medo que se entranha no coração 
de todos os cidadãos que têm que perder manterá 
a ordem, e é o que a mantém, e não as forças 
navaes ou guardas nacionaes. (Apoiados.) Todavia 
sustento que para se administrar justiça e manter 
a ordem, é preciso para muitas pessoas empregar 
a força. (.4poiados.) 

Respondeu depois ·ao Sr. Ferreira França, que 
na verdade para alguns as armações de escra
vatura, e seu desembarque erão tão dispendiosas, 
qne não lhes fazia eonta entrar em novas espe
culações, mais que isto acontecia aos aventureiros, 
com algum francez ou portuguez, que não tem 
deposites em terra, e não aos que o têm, e que 
debaixo da capa de terem muita escravatura 
podem metter grupos de pretos novos, e vender 
como ladinos, não se podendo o'ristar ao desem
barque senão por meio das embarcações, que 
o nobre orador lembrára, attentos os muitos lu
gares accessiveis das nossas costas. 

Declarou' que deplorava, e sentia com o Sr. 
Ferreira Fran~a,. que se não pudesse cortar o 
mal pela raiz, mas não sabia se ôs constiLilintes 
tambem .pénsavão assim, se a oilcasião . era 
opportuna, a medida exequível, e nem mestili> se 
podia ser, não discutida, mas aventada na re
presentação nacional, havendo exemplos de povos 
cuja philantropia oxalá que imitassemos, e oa 
quaes têm comtudo a:ccedi.do á necessidade. 

Insistio em que era ilécessario dar hoje áliuma 
cousa para pôr termo ao trafico de carne humana, 
idéas que· não apresentava sómente p~r espírito 
de philantropia, mas tambem de civismo, por
que deplorava a sorte de alguns de seus compro-

. vincianos que estão neste. al?ominavel. traficó, q_ue 
vai desllioralisando a provrncia de uma maneira 

· espantosa:, não podendo vêr a sang~e f~io que 
amigos, homens honrados . e bons c1dadaos, se 
compromettão po!que o governo é ne'gl!gerite, 
ou hti. connivenc1a · da P!lrte das . autor1dad.es, 
motivo muito relêvante para se votar pela força 
militar, qué' propõe o projecto, ou mais se fossa 

10 
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possivel, devendo cada um Sr. deputado interas· 
sar-se pela força naval do .Brazil, que é da 
maior importancia e necessidade, importancia e 
necessidade de que com effeito esta vão penetrados, 
poit:l como que á porfia se tinhão apresentado 
idéas sobre o modo de promover a educação de 
marinheiros nacionaes, que na opinião do nobre 
orador só podíamos ter por meios indirectos, 
promovendo a pesca e commerclo de cabotagem, 
que ainda· s_offre muitos vexames, como pretendia 
mostrar por documentos com que se estava mu
nindo, a ponto de um patacho haver gasto 400$ 
no despacho, não tenda sido bastante a lei que 
passara na camara a favor deste comJJ;>.ercio para 
renovar taes vexames. 

Concluio lembrando que havia um decreto do 
poder executivo a favor do estabelecimento na 
Bahia, de urna companhia para a pesca das 
garópas, que a camara havia reconhecido ser de 
utilidade, mas tinha prescrito por amor de fór· 
mulas, quando convinha imitar as -maximas. das 
grandes nações, não temendo dar alguns exclusivos 
ou monopolios temporarios para tão uteis fins, 
pàra podermos ter mocidade apta para o serviço 
da marinha militar. 

o Sr- Francisco do Rego informou que 
o projecto fõra org1nisado segundo 11s informações 
do. Sr. ministro que propuzera o numero de 
1,500 praças, que a commissão não achára grande 
nem pequena, porque convinha principiar pelas 
bazeii do edifi.cio: que ella orçára, não o numero de 
vasos~ mas de praças, por se ter assentado na 
camara quo era o mesmo que orçar o numero de 
vasos, o que se não podia fazer no Brazil pelos 
differentes portos em que elles têm de navegar: 
que a mesma commissão não usára da palavra 
existentes, porque assentára que o Sr. ministro 
não trataria de acquisições ·novas ; mas não se 
oppunha á emenda : que o projecto determinava 
propriamente a força porque estabelecia um limite 
inferior de 1 a 1,500, para que, se toda a força não 
fõr necessaria, o governo a possa diminuir, não 
fazendo a nação despezas sem necessidade : que 
não julgára estar bastantemente instruida com 
ás informações do Sr. ministro para fixar a força 
extraordinaria, não indicando o governo algum 
temor de invasão externa, quando elle deve ter 
mais exacto conhecimento a este respeito. · • 

Disse finalmente que a commissão tivera em vista 
prevenir o contrabando de escravos; para o que 
julgára bastante a força proposta, ·e que se a 
marinha de guerra tinha Sbrvido para applacar as 
desordens de Pernambuco .e Maranhão, lôra pela 
posição em que tinhão tido lugar, porque no 

·interior do paiz, ou em qualquer outro ponto que 
tivessem aconteêido, ella não serviria de cousa
alguma. 

o Sr. Montezu:nl.a. disse que a não ser 
admittida a sua emend,a, convinha usar da pa
lavra-designar-que se acha na lei da fixação 'da 
força de 1831, por ser mais positiva, porque se 
designa , sómente o que existe, e assim o governo 
não poderia comprar embarcações, como lhe 
parecia ser a intenção do Sr. ministro da marinha, 
segundo a resposta dada ao Sr. Calmon ácerca de 
não ter o governo embarcações _para obstar o 
contrabando ·da escravatura. Não duvidou que a 
_palavra transporte mostrasse que o navio empre
gado para este fim não estava armado, mas 
parecia .que o governo actual o niio havia en
tendido. assim, á vista da grande força que con
servava a bordo delles, bitola por onde se devia 
julgar se estava um vaso incluido na' força activa, 
ou não, pois p!lra istc. não bastava dar-se-lhe o 
nome de transporte. 

Reconheceu que S. Ex:. estava autorisado pela leii 
para empregar 2;000 praças, a que niio excedera 
este numero, mas. advertio que a IE!i, que ha de 
principiar a ter execução do lo de Julho proximo 

em diante fi.xava o numero de 1,500 praças, e 
dizia que os seus artigos terião vigor desde já 
no que fosse possível; e apezar de S. Ex. haver 
respondido que não julgára possível executal-a 
desde já, como podia fazer, porque a lei lhe dava 
pleno alvedrio, comtudo não era fõra de lugar 
fazer vêr que o Sr. ministro não deixára de 
executar senão em parte, porque tinha diminuído 
de 149 praças a força activa, e por isso devia 
tambem ter diminuido a força dos navios desar
mados, porque aquella é muito importante tendc,i 
de empregar-se na defeza e segurança do estado, 
do que esta, accrescende a isto ser principio con
stitui:ional recebido na casa que o governo não 
podia distrahir os fundos do fim para que farão_ 
votados, e por isso se podia perguntàr ao - Sr. 

· ministro quem o autorisava para gastar com as 
praças empregadas na força desarmada. 

Oppôz·se á fixação da força extraordinaria,porque 
não nos achando nõs em circumstancias extraor
dlnarias, como se deprehendía da resposta do 
Sr. ministro da marinha a respeito da paz interna, 
que so nobre orador não constava que estivesse 
alterada, e do relato rio do Sr. ministro dos 
negocios estrangeiros ãcerca da externa, parà 
cumprir a constituição, que faz esta fixação 
dependente de informações do governo, acamara 
não podia votn.r força alguma extraordinaria, mas 
só aquella·exigida pelo governo. 

Neste lugar julgou dever responder a uma 
arguição que lhe havia sido feita, por ter decla
rado que não votaria em sua consciencia a favor 
de força alguma, porque o governo não merecia 
sua confiança, mas se sujeitava comtudo á decisão 
da- camara, consistindo esta arguição em se dizer 
se os ministros têm crimes, pOl"que os não accusão, 
em lugar de usar de censuras e accusações vagas, 
etc. ; ao que o nobre orador respondia que umas 
vezes se dizia que os membros da minoria não 
fazião senão accusar, e outras vezes os arguião 
porque o não fazião, quando seguião nisto a 
opinião da maioria, ·contentando.se os da minoria 
com fazer as reflexões que julgavão necessarias, 
reservando-se as accusações para quando 
tenhào sufficientes documentos, e a necessaria 
confiança nos seus talentos para persuadir a 
m11ioria. · 

Mostrou depois quanto seria conveniente para 
a humanidade que a camara,não tivesse de fixar 
força alguma, decidi"ndo-se todas as questões entre 
as diversas nações do mundo por meio da insti· 
tuição de um congresso, que lembrára o Sr. Fer
reira França, no que não fizera mais do que 
emittir o sentimento geral.de todos os corações 
a favor da paz, maxima, que longe de ser vissio
naria e illusoria, chegaria um dia a ser adaptada 
entre as nações, como já se havia institui'do um 
congresso no Panamá para se decidirem as ques· 
tões entre a_s nações americanas ; porque pelo 
progresso da civlisação o genero humano iria 
desterrando pouco a pouco a g-uerra, para o que 
notou que nunca houvera· tão longa paz geral 
como a presente. · 

A respeito das· presigangas, fez ver que tendo o 
Sr. ministro estado de accôrdo em uma das sessões 
passadas, sobre o horror de taes prisões, hoje 
dissera que não erão tão más como se pensava, 
o que o nobre orador· não attribuia a ter S. Ex. 
mudado de opinião, mas a ser forçado hoje, para 
sustentar a sua opinião, a dizer_ uma cousa. quaai 
contraria .. ao que dissera antes de hontem. Per
guntou se não seria melhor que os presos esti
vessem na casa· forte, cuja construcção S. Ex. 
tinha mandado suspender, o que além de sér um 
mal muito grande, porque assim se ia pêrpetuaado 
aquella obra,era uma violação da lei do orçamento, 
que approvou as férias do arsenal da marinha, e 
deu de ajuda de custo a quantia especial de 
20:000HOOO para a continuação da obra, ficando 
assim talvez perdida a parte COil.Struida, quanto 
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se não podia dar melhor prisão para os presos, 
achando-se até tão - adiantada, que se poderia 
concluir em pouco tempo. Accrescentou que lhe 
constav!l que estavão apodrecendo em Válença 
madeirás preparadas para a casa-forte. Advertia 
que não podia merecer a appr9vação da casa as 
prisões da -ilha das Cobras, porque sendo mal 
seguras davão occasião a derramamentos do san
gu~. que não podia deixar de encher os corações 
de horror. 

Notou o constrasto de, o governo mandar sus
pender a obra da casa-forte por ser muito dispen
diosa, ao mesmo tempo que mandou fazer um 
jardim no arsenal para recreio não sabia de 
quem, quando na lei do orçamento não se havia 
fixado quantia alguma para esta despeza, cons
tando até ao nobre orador que havião sido 
applicadas a este jardim as pedras que estavão 
preparadas para a continuação da casa forte, 
obra que era dá maior necessidade, e cuja despeza, 
se tivesse excedido á fixada, elle não approvaria, 
mas não desapprovaria no fundo d'alma, com
tanto que visse acabados os terrores que têm 
assombrado a capital, e se acabassem as presi-
gangas. -

Censurou o ter o Sr. _ ministro mandado cobrir 
de taboas os vasos para os conservar, medida que 
entendia o orador que podia ser util na Europa, 
mas não no Brazil, cuja atmosphera é muito 
difierente, além de que lá são muito baratas ·as 
taboas, que aquí custão muito dinheiro, e os 
nossos vasos poucos e por isso têm de ficar 
cobertos . pouco tempo, entrefanto que na Ingla
terra, que tem marinha proporcionada mais para 
a guerra do que para a paz, quando se trata 
de cobrir as embarcações, é por muito tempo; 
tendo atá a experiencia mostrado que este expe
diente é máo para o Brazil, pois a corvetinha 
Santa Gru.z-, ·logo que teve o tombadilho coberto 
ficou tão damnificada, que foi preciso pôr-se 
outro e cobril-o de lona._ o que talvez não fosse 
por isso, mas o governa-não maadá'ra examinar 
a razão de tal acontecimento. 

Censurou a parte do relatorio de S. Ex:., que 
diz -respeito aos ancoradouros, parecendo-lhe que 
onde o mar menos joga menor estrago soifreria 
a embarcação, a respeito das quaes não havia 
que temer o bicoo, porque estando descarregada, 
ficar.iQ sômente em baixo_ d'agua il. parte forrada 
de cobre. 

Achou contradicção no dito relatorio (·quando 
falla ácerca de estrangeiros empregados na 
armada, que - nunca podem prestar serviço com 
o mesmo interesse e amor da pntria como os 
brazileiros), e a conducta de S. E~- por ter 
posto o . Sr. Taylor á testa da repartição, não 
podendo ser naturalisado, sem que se acabe entre 
nós com os tratados celebrados com a Ingla
terra, · e não tendo até assentamento 'na folha 
dos ofliciaes da armada, porque recebe uma 
pensã.o pelo thesouro, não podendo· portanto ser 
considerado até como official de marinha. 

Notou a discordancia que havia entre o pro
cedimeuto do Sr . ministro do impbtio, que não 
queria admittir estrangeiros para - os empregos, 
e do Sr . . ministro da marinha, que havia posto 
á testa da repartição o Sr. Taylor. 

Parece-lhe inexacto o mesmo relatorio,. na 
parte em que diz que para prevenir que o 
nosso pavilhão seja coberto de opprobrio, cumpre 
desterrar das tri polações o desleixo e espirita 
de insubordinação, porque não constava ao nobre 
orador qne em época alguma fosse por tal mo
tivo o nosso pavilhão coberto de opprobrio e 
sacrificada a honra e dignidade delle. 

Concluio dizendo que não tendo o Sr. Hol
landa reunido as duas pastas da fazenda, -não 
lhe competira, como ministro da fazenda propór 
medidas para a extincção das presigangas, 
porque isto 11iio tinha relação com a sua repartição. 

o Sr. MJ.nis1;ro respondeu que de facto o 
Sr. Hollanda não reuníra as duas pastas mas 
er~ membro de admini_stração e do corpo iegis
l~t1vo, e nesta qualLdade devia ter concor
rido .P?-ra a_guillo que. julgasse proprio, afim da 
admm~straçao cumprir seu dever; e se agora 
t~nto mteres~e mostra".ª pela extincçifo das pre
s1gangas, na.o -~ra mmto que então não mani
f~stas~e a oprniao c?ntrarl.a, como ind.ícava o seu 
silencio entao. (Muitos apoiados.) 

Que S. Ex. dissera no seu relatorio que os 
estrangeiros não podião ter tanto interesse no 
deser_npenho do serviço nacional, do que se niio 
seguia que um estran~eiro não seja exceptuado 
desta regm estabeleciaa em these, toa:iando tanto 
interesse pela nossa gloria como um nacional· e 
por isso não havia contradicção alguma. ' 

Provou tambem que não era exacta a censura 
ácerca. das palavras do relatorío que tratão da
ner.ess1dade de remover o espirita de insubordi
nação e desleixo para que o nosso pavilhão não 
seja coberto de opprobio, não só porque s. Ex. 
podia citar factos de ter assim acontecido na 
guerrl! ào sul P!}r de~leixo de alguns comma.n
d~ntes_, o que nao fazia por querer evitar indi
v1duahdades, como porque -o relatorio dizia-que 
e~a necessario procurar muito prevenir que con-

- tmue a grassar o espírito de insuhordinação e 
desleixo, porque se continu1'rem havemos de soffrer 
opprobio no nosso pavilhão, etc. 

Pedio ao Sr. Montezuma que fosse ao arsenal 
e veri.a que o jardim chamado erão apenas algu
mas arvores que se tinhão mandado plantar para 
darem sombra aos operarios. (Muitos apoiados.) 

Quanto à obra da casa-forte fez ver que não 
a tinha mandado continuar porque se achava 
quasi co11.sumida a consignação que fôra decretada 
para ella, quando para o anno seguinte nenhuma 
providencia pecuniaria havia para a siia conti
nuação, e por isso entendêra S. Ex. que era 
melhor mandar concertar as outras prisõss, que 
além de melhores por mais arejadas, não são tão 
humidas como a casa-forte situada na vertente 
de um monte, e ao mesmo tempo são igualmente 
fortes. 

Mostrou a utilidade de mandar cobrir os navios 
com taboas para se não abrirem as juncturas 
por onde penetre agua, como acontecia com os 
navios e:~postos aos raios do sol, sendo por isso 
tal medida tão util aqui como na Inglaterra, 
ou talvez mais. 

Declarou que não era novo para S. Ex.. o 
caso de ser necessario fazer de novo o tomba· 
dilho da corvetinha Santa Cruz por ter sido 
coberta de taboas para preservar do rigor do 
tempo, pois apenas constava a S. Ex. que se 
lançára sobre ella um encerado por causa da 
chuva. 

Pedío ao Sr. Montezuma que fosse a bordo para 
se desenganar. _ 

Repetio o que dissera a respeito de serem 
as prisões no mar melhores do que as que temos 
em terra, porque são mais ventiladas e commodas, 
e que S. _ Ex. se declarára pela sua ex.tincção 
mais por causa da grande despeza que ·fazem 
do que pelo horror que causão os soffrimentos 
dos pre:;ms, que são menores do que os de 
terra. 

Provou que o governo não podia ter dimínuido 
a força dos navios desarmados,. porque para não 
acontecer como até agora era necess11-rid ter nellas 
tripolação que baste para tratar de sua liqipllza 
e conservação, estando as praças nellas em,pre· 
gadas já reduzidas ao menor numero possivel, 
e que alguns transportes exigião grande numero 
d& -praças, como por exemplo, à Carioca, por 
serem ronceiraii e pesadas, t> carecerem de .muita 
gente para as manobras. 
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approvado o art.' to. · D. ·e. pois. de ma. is alg. umas breves reflexões foi 1 
Levantbu-se a sessão. 

Sessão em 5 de Junho 

PliESIDENCIA DO SB. LIMPO DE A.BREU 

Approvou-se a ~eta da antecet!_ente. . 
Foi á. commissao de instrucçao publica um 

officio do Sr. ministro do imperio, i~forman~o 
sobre o requerimento do Dr. Francisco Juho. 
Xavier. · 

A' de · camaras municipaes, outro do mesmo, 
com uma representação da camara da villa de 
Santa Maria de Baependy, ãcerca da proposta do 
conselho geral de Minas, relativa ã crea~ã? de 
mais duas villas no termo daquelle ml1nic1p10. 

A's de pensões e ordenados e justiça civil, 
um officio do Sr. ministro da ·justiça, acompa
nhãndo o requerimento dos escrivães do crime 
dos bairros desta cidade, que pedem ordenado, 
servindo de informação um officio in~lus~, do 
conselheiro chance\ler da casa da supphcaçao. 

A' especial do banco, um officio do Sr. mi
nistro ·da fazenda, com o relatorio da commissão 
do banco, por· parte do governo. 

A camara ficou inteira.ia dos o:fficios em que 
o secretario do senado, participa: 

1.o Que aquella camara adoptou e vai dirigir 
à sancção imperial, a resolução tomad~ sobre 
proposta do conselho geral do Maranhao, para 
a construcção de dous cáes no porto da capital 
da mesma provi•1cia. 

2.0 Que não tem podido dar seu consenti
mento á resolução tomada sobre proposta do 
mesmo conselho, para se prolongar a ponte 
chamada da al!andega. _ 

- Foi à. commissão de guerra uma demonstraçao 
das vantagens que ·podem resultar da creação 
de um .monte-pio militar, offerecida pelo mare
chal Antoni'> Manoel de Oliveira Sampaio· 

A' dê polícia, os requerimentos de Luiz José 
Viegas, que pede o lugar de ajudante do por· 
teirq da camara; de Francisco das Chagas de 
O~iveira, que pede. o lugar 4e. porteir? .da 
mesµía camara, e de José Antonio de Oliveira 
Guimarães, que pede ser aposentado com o 
ord~nii.do 'de porteiro e. guarila~livros da secre
taria dá ·mesma camara. 

A' de justiça civil, duas representações do 
prov.edor e mesarios da casa da misericordia desta 
côrte, que pedem: 1°, que sa fixe a legitimidade 
da· retenção e posse em que ella se acha, de 
bens de. raiz adquiridos depois da lei de 18 de 
Outubro de. 1806, e faculdade para novas acqui
sições, e. 2o, confirmação da posse em que es~á. 
do terreno pertencente á chacara do hospital mi-
litar. , · · 

A' de petições, os requerimentos de. D. Maria 
Luiz.!'. da.Cunha, Guilherme Young, padre Thomaz 
d'.e'..:Villa ·Nova. Portella e Jacome. Gerardo Maria. 
. O SR. R~BÉIRO DE ANDRADA, propoz o seguinte 

requerimento: · · . · : . 
«.:Que .se oflicie. á sociedade de .medicina desta 

côrte, .pedindo-lhe esclarecimentos sobre a na.tu~ 
reza ,da colera-morbus, se. contagiosa ou não, 
e sobre oe m8ias que se devem empregar para 
impedir a i~traducção. ou communicaçã<?. de ·se
m:elhante mal em . .todos. os portos. do imperio, 
afim .. de . qué, obtidos estes e levados ao conhe
CUnfilnto do governo, possa este expedir para. as 
prpv,incias.maritlma11 do imperio, ordens termi
nantes. a este,, respeito.» 
·O SB. REizENoii:' requ·ere11 que se recommen

dasse ii'ô' governo com urgência toda. a vigilancia 
pará que as eDi.bârcações· qu~ fiilti:~~e1n neste pq~to, 

sejão promptamente visitadas, tomadas as me
dida sanitarias, que as circumstancia!il exigem'. 

o Sr. Minlsilx-o do r:m.pel."io expôz 
que ainda quando se emp~~gassàm as cautelas 
sanitarias, que se reduz1ao a conservar os 
barcos em quarentena até 40 dias, cautelas, que 
aliás parecião · desnecessarías, porque mnitos 
medicos entendem que esta m!l~ é .epidemico, e 
não contagioso, não se obtenao os resultados, 
que se tinha em vista, porque passada a qua
rentemil, os navios descarregão na alfandega os 
objectos de lã, seda, etc., qu~ P?_dendo conter 
miasmas contagiosas, commun1car1aa o mal do 
mesmo modo que se não fossem empregadas estas 
cautelas. · 

Advertio que poderião mandar-se purificar as 
fazendas e estabelecer lazaretos. onde por algum 
tempo se conservassem os ·homens que viessem 
de lugar onde este mal se tivesse manifestado, 
mas isto era de tamanho incammodo para o 
commercio, e tão dispendioso, que era 'quasi 
impossi vel de conseguir. 

Informou á camara que havia mandado traduzir 
e remetter para as provincias pareceres de com--. 
missões de sociedades de medicina, e mais papeis 
que têm vindo da Europa a este respeito ; e ·fez 
algumas reflexões para mostrar que os o:fficiaes 
de sande não cumprem seu dever, apezar das 
ordens que lhes têm sido expedidas, como dei
xando atracar embarcações aos navios antes de 
visitados, etc. . 

Foi á commissão de saude publica o requeri
mento do Sr. Ribeiro de Andrada, e rejeitado o do 
Sr. Rezende. 

Passou para segunda diséussão o projecto de lei 
autorisando. o governo a conceder cartas de natu· 
ralisação, sem que houvesse quem sobre elle 
fallasse. 
· Entrou em discussão o projecto de resolução 
elevando a 80 o imposto de 20 % que a lei do 
orçamento para o anno financeiro proximo futuro 
estabelece sobre a aguardente de producção brazi
leira, que se consumir no imperio. 

O Sa. REZENDE observou.que sendo o negocio 
de momento, porque se tratava de uma imposição 
muito alta, não podia ser objecto de resolução, mas 
de decreto, para se tratar com toda a circum· 
spacção e conhecimento de causa. 

Foi apoiada a emenda. 
O SR. ERNESTO fallou a favor della por querer 

que se decidisse da utilidad.e ·do projecto. · · 
O SR. CARNJi:tRo LEio lembrou que não se 

tratando de ·interpretar a lei do orçamento, mas 
de a revogar nesta parte, a emenda devia se!: 
approvada, porque - a lei sõ por, lei pôde ser 
revogada. 

o sr. :RebouQaot: se oppoz a isto dizendo 
que se não achava estabelecido de uma manéirÍ\ 
ínálteravel que ·as disposições novas devem ser 
objecto de decreto; porque se havião toma.dó me~ 
dldas múité> importantes por meio de resoluçqes, 
oomo. sobre moeda de cobre ; mas ainda qua[)do 
não houvesse este e outros precedentes, · devia 
ser considerado o. negocio como objecto de reso
lução, por isso que tinha em .'vista rectificar uma 
disposição da lei do orçamento, que f?ra appro
vada porque os . legisladores. ti verão em vista 
augmentar os direitos da aguardente de consumo, 
quando de facto os diminuirão, porque ella 
pàgava para. cima de 60 %, e a lei. estaoeleceu 20. 

Quanto á. utilidade, fez ver que podia ser dis
cutida ao mesmo tem que se. rratasse do art. lo, 
encarando· se o objecto pelas differentes . pp~tos 
d.e vista, que pudesse offerecer. Advertlo' que 
se propunha a mandar uma emenda re~üz~ndo o 
imposto a 60 %, e não a 80 como pi:9pilz.er!lo · 110 
projec~o, porque tendo ~id<;>. em o~tra 'no 2~ .,art, 
augm~Ii~ar tambem os d,1r~i~os ~e 11:11por~\\2~? ~,~s 
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aguas fermentadns, licores, e espíritos fortes de fa
brico estrangeiro, para que o augmento dos direitos 
de consumo de aguardente do paiz não fosse 
augmentar o consumo de licores estrangeiros, 
depois .reconhecera que não podia isto ter lugar, 
porque o tratado de comrnercio com a Inglaterra, 
ao qual se referem todos os mais que lhe são 
posteriores exigia a intervenção dos · consules na 
confecção das pautas, os quaes poderíão recla
mar se entendessem que era excessiva a nova 
tarifa que se fosse estabelecer. 

Os Sns. CARNEIRO DA CuNHA. E P1aEs FERREIRA. 
votárão J.Jela emenda fnndados na razãô produzida 
pelo Sr. Carneiro Leão. _ 

o Sr. "Montezu:m.a -disse que tendo a 
explicação de lei por fim augmentar, diminuir, 

. estender ou restringir alguma disposição, era 
claro que necessariamente envolvia alguma de
rogação della ; e porque, applicando este prin
cípio, á doutrina em . questão se via que não era 
objE>cto novo, mas tratava de explicar a lei que 
determina o imposto sobre aguar.lente que 

·fôr consumida, entendeu que podill ser tratada 
debaixo da classe de resolução. 

o Sr. Oali:non disse que · sempre se enten
dera. na casa que quando se não tratava de 
estabelecer direito novo, mas de explicar direito 
estabelecido, podia ser o objecto tratado por uma 
resolução, caso em que se achava o presente 
negocio. · 
. Passou depois a mostrar que a camara havia 

obrado c_om sabedoria, e segundo os principios 
da sciencia quando, querendo distribuir os di· 
reitos, que o atacifo as capitaes, e a industria, 
acabára com as imposições sobre alambiques, etc., 
e diminuira os direitos de exportação, mas não 
assim quando reduzira a 20 os direitos de 60 º/o 
que pagava a aguardente de consumo, podendo o 
nobre orador affirmar que se a camara quize~se 
interrogar a um economista, que tivesse conhe· 
cimentos exactos da ma~eria, e lhe fizesse esta 
questão, (t:z bem em reduzii' a 20 °/o os direitos 
de consumo de aguardente, elle diria redonda-
mente, ni!o. . . 

Não se tratando pois de estabelecer direito 
novo, mas de emendar um defeito, que se 
conb.eceu na lei do orçumento, que nesta parte 
foi boa em dous pontos, porém, niio naquella 
que acabava de mencionar, votou que fosse dis· 
cutido como resolução. 

o :Sr. Mal:'ia do Alll.ara1 lembrou que 
não sendo os direitos que se pagão hoje sobre 
a aguardente de consumo os mesmos em todo o 
Brazil, porque em umas provinciaa, se pagava 
menos e em outras mais, a resolução proposta 
ia augmentar esta imposição em algumas pro· 
vincias além da que sa pagava no anuo passado; 
e por isso devia a sua mataria ser considerada 
como objecto de decreto. 

Approvou·se a emenda. 
o Sr. Ernesto disse, que não se tendo mos

trado que os tributos fixados pela lei do orçamento 
erão insufficientes para occorrer ás necessidades 
publicas, e não se conseguindo o :fim de promover 
a moral' pelo menor consumo na razão do maior 
imposto, porque .os que estão aco4umados a 
beber aguardente, não deixaráõ de o fazer por 
isso, -ou de usar de um· estimulante equivalente, 
como em Pernambuco acontecia a respeito da 
garapa; e não sendo até muito proprio da sabe
doria da camara augmentar hoj.e um imposto, 
que havia diminuído na sessão passada ; accres
cenuo a tudo isto que por este meio se ião lesar 
os interesses . daguelles que tinhão feit() trans
acções na boa fé de que a disposição da lei seria 
executada ; não achava ntilidade no projecto, e 
votava contra elle com tanto mais razão; quanto 
se ia · assim · promover indirectamente a maior 

introducção e uso de bebidas e licores estran-
geiros. ' 

o Sr. Oarneiro Leão se oppoz tambem 
ao projecto, que se passasse, iria inculcar que 
a assembléa geral no anno passado legislára sem 
perfeito cunhecimento de causa, quando assim não 
era, porque a parte respectív<l da lei do orça· 
meuto foi approvada depois de maduro exame e 
de bem debatida mataria. 

Advertío que ainda quando acontecesse ·em 
uma ou outra provincia, se pagava mais do 
que fôra estabelecido pela referida lei, em outras 
acontecia. o contrario, ficando assim compensadas 
as di.ffarenças, não soffre11do desfaique as rendas 
publicas; e se apezar disso se· entendesse que 
convi.nha estabelecer maior imposto na B,1J:iia, 
cumpria que se propuzesse uma medida especial 
e não geral para todo o imperio, porqu" do 
contrario a imposicão iria ser muito onernsa, 
como, por exemplo, em Minas, onde os senhores 
de engenho · ftcarião arruinados, porque não 
exportão aguardente, sendo. toda gasta no con
sumo do paiz, accrescencio a isto que a impo
sição de 60 •/o tal vez désse causa a . preferirem-se 
os licores estrang.iiros, porque viriíi<.1 mais ba
r a tos do que a nossa aguardente. 

o Sr. carneiro da ou.n'ha fallou no 
mesmo sentido, lembrando que na sessão passada 
se tivel'a em vista reduzir a um só os muitos 
impostos que havia sobre a aguardente, para 
simplificar a cobrança, e que a mataria fôra 
muito debatida. Servio·se tambem do argumento 
a respeito do maior consumo de licores estran
geiros. Advogou a causa dos plantadores de canna. 
Mostrou o util uso que muitas vezes tem a 
aguardente, que a diminuição , dos in~postos 
augmenta a renda, e finalmente que nao era 
beneficio para os povos o diminuir uma impo
sição em um anno e augmental-a em outro. 

Cuncl11io, vutando contra o projecto por inefficaz, 
prejudiciP.I, inutil e funesto: e quando se enten
desse que as rendas publicas erão iusufiicientes, 
a occasião propria de o mostrar era quando se 
procedesse á discussão do orçamento. 

o Sr. Rebouças faz ver que a imposição da 
aguardaate ile consumo era paga pelos consu
midores e não pelos proprietarios de engenh_os, 
o que. não acontecia. com a aguardente que se 
exporta, porque então o Ileu valor ficava. depen· 
dando do e~tado do mercado d(• paiz para onde 
é importado, de onde se via que. longe de a 
lei ir favorecer os senhorAs de engenho, ia 
untes favorecer os que exercitão o vicio de beber 
e estão acostumados a embriagar-se, porque 
faria com que pudessem obter por menor valor 
maior quantidada de aguardente, ao mesmo tempo 
quA diminuia muito as rendas publicas. 

Accrescentou_ que era melhor _ ncabar de tcido 
com o imposto, do que reduzil'o a 20 °/o, por
que as despezas da arrecadação iioportariào em 
mais do qua o pro,focto do impo"to. 

Declarou que redigirá o artigo como se acha, 
nor querer cingir-se á lei do orçamento, que 
nivellará o imposto em todo o imparío. 

Quanto ao argumento de que o maior imposto 
iria atacar as tran3acções dos particulares, fez 
yer que servia lambem para sustentar o projecto, 
porque u diminuição do imposto iria lesar as 
transacções feitas, quando se contava com o 
pagamento de 60 o/.,, parecendo-lhe comtudo que 
este argumento tinha pouca forç11, porque nin
guem tem pipas e nem mesmo garrafões de aguar
dente em casa, mas compra á proporção das 
necessidades, á excepçào de algum que vai de 
viagem ; mas ordinariamente são os viciosos que 
consomem aguardente. 

Notou o contraste de se ir prc)mover o vicio 
por meio desta diminuição no imposto ·da aguar" 
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dente, emquanto se deixava continuar aquelle 
de 5 rs. em libra de carne, objecto da primeira 
necessidade, e a decima das casas. 

Contínuou dízendo que quem está acostumado 
a beber aguardente, dífficilmente põderá conten· 
far-se com garapa, e ainda. quando assim fosse, 
sempre se colhia o beneficio do espaço emquanto 
se passa de um a outro vicio ; se o vicioso não 
pudesse passar sem nguardente, conveniente era 
que pagasse o seu vicio eom o sen dinheiro: 
que porta,nto o projecto tinha utilidade financeira 
e moral, promoveULlo até o amor pelas artes 
e offieios, eomo é· muito necessario, porque, se
gundo vamos caminhando, daqui a pouco só 
estrangeiros e escravos exerceráõ officios meca
nieos, como acontecia em Roma, onde, não tendo 
qu.e fazer os homens livres, se occupavão em 
perturbar o · estado ; que os proprietarios de 
engenho tinhão sido grandemente favorecidos 
pela diminuição dos dir11itos de exportação, e 
por :isso cumpria carrPgar no consumo, como 
se tinha em vista quando se reduzio a 2 °/o a 
exportação. _ 

Concluio dizendo que se· fosse possível que a 
éamara approvasse o projecto sómente para a 
Bahia, elle votaria por elle certo de que os seus 
coustítuintes não querem augmentar o vicio da 
bebedice. 

o Sr. carneiro da~ounha respondeu, 
que tambem era o consumidor quem . pagava o 
direito do algodão, mas entretanto fóru diminuído, 
porque a experiencia tinha mostrado que- era in
dispensavf'll; além de que nem sempre o .consu
midor paga os impostos, porque muitas vezes o 
productor não obtém um preço tal, que lhe pague 
as despeza:i, e por consequencia perde.. -

Concordou em que era muito nocivo á sociedade 
o haver tão grande quantidade de escravos offi
ciaes de artes mecanicas nas cidades, e lembrou 
que á camara competia remover este mal, esta· 
belecendo. uma imposição que pouco a pouco fosse 
desterrando este costume. 

AnnunciadR a chegada do Sr. ministro da ma
rinha ficou adiada a matcria. 

Depois de recebido S. Ex. com as formalidades 
do. costume, continuou a discu.ssã.o da lei da fi. 
xação da força naval. 

« Art. 2. 0 O corpo de artilharia constará das 
praças ora existentes. O numero dos officiaes 
inferiores e cabos de esquadra será reduzido á 
metade do seu estado completo ã medida que 
vagarem. 

O S:a. MrnrsTRO advertia que o artigo não era · 
bastante claro, e por isso convinha ser emen· 
dado .. 

o Sr. carneiro .:r,eão achou que mesmo 
era (nconveniente, porque pela maneira porque 
estava redigido;-· parecia que se mandava con
servar os mesmq_~ ir:iividuos, não podeq.do o go
verno dar baixa aos que completarem seu tempo 
de serviço,· ou aos que fossem condemnados a uma 
pena, pela qual devessem ter baixa. Propoz 
portanto que se dissesse-o corpo de artilharia 
da marinha· .constará de 600 praças-seguindo-se 
o mais do artigo. · 

Foi apoiada a emenda. 
o Sr. Ma-y disse que não podia convir em 

que se desmanchasse cousa alguma, mas sim em 
que tudo se corrigisse, devendo sómente pro
ceder-se á destruição quando estivessem exau· 
ridos os recursos de correcção; porque então não 
havia ontro remedio ; mas como entendia que este 
não era o caso a respeito de insubordinação do 
corpo. de artilharia de marinha, _iiorque a insu· 
bordinação a que chegão os corpos nunca traz 
comsigo infecção total e absoluta, havendo muitos 
mefos e recursos que a pro.fissão prescreve para 
a remediar, cu.mpria que o corpo de artilharia 

de marinha fosse cunservàdo no· mesmo estado 
de força em ·que foi fixado no anno passado. 

Offereceu uma. emenda que foi apoiada ... 
o·sr. Rezende propoz que o governo·iicasse 

autorisado para preencher com marinheiros arti· 
llrniros as. praça~ que faltarem de artilharia de 
marinha para completar as gu.arnições dos vasos 
armados. 

Pedio ao Sr. ministro explicações ácerca do 
relatorio, em que S. Ex. dizill que o arsenal 
devia 100:000# ao cofre das presas, porque, tendo 
a nação de gastar bastantes sommas com a in
demnisação dellas, cumpria saber qual era o 
estado _ deste cofre, e quanto nelle se acha de
positado. 

o sr. Ministro parece que respondeu que os 
lOO:OOOS tinnão sido applicados á despezas indis
pensaveis do arsenal; e que o cofre já não 
existia na repartição da marinha, mas fôra re
movido para o thesouro quando o Sr. Hollanda 
era ministro da fazenda. (Apoiados.) 

Pronunciou-se contra a emenda do Sr. Rezende, 
porque importava o mesmo que autorisar o governo 
para preencher as vagas das praças com homens 
que não ex.istem, pois não ha, e nem tão ceao 
teremos marinheiros artilheiros, attenta a dif!icul
dade da manobra de artilharia no mar, que não 
é tão facil como em terra. 

Declarou que julgava conveniente que se redu
zisse o corpo de artilharia da marinha meramente 
a um corpo de mosquetaria, e se tratasse de 
formar um corpo de marinheh'os artilheiros, o 
que só podia ter lugar em 7 ou 8 annos ; po
rém não continuava a desen-volver a mataria 
por não ser occasião opportuna. 

Pedio licença á camara para responder a um 
facto, de que S. Ex. fóra hontem arguido, dizendo 
o Sr. Montezuma que estava á testa da repartição 
um, homem, que nem official era da nossa mari· 
nha porque tinha sido demittido do posto: arguição 
-ú qual S. Ex. respoudia produzindo dous decretos 
originaes, de um dos quaes constava que na 
verdadu fôra demittido, como se dissera, em 1824; 
mas do outro datado de 1825 se via que fóra 
reintegrado e até com um posto de accesso. 

Disse mais que tendo este of!iclal pre~tado_ 
rdevantes serviços por occasião da nossa inde· 
pendencia, estava incluido no numero daquelleí:I 
que a lei mandára conservar. 

Mostrou tambem que era inexs:icta a arguição 
de ter s, Ex. deixado de mandar buscar de 
Valença as madeiras que se destinavão para 
construcção da casa-forte, e que se havia af!ir· 
mado que estavão apodretendo. Quanto á. utili
dade de cobrir os vasos ·com ta.boas, aconselhou 
ao Sr. Montezuma que lesse Dupin, que _alle 
citára; reservando, S. Ex:., para occasiâo oppor· 
tuna o desenvoher esta mataria e fallar sobre os 
ancoradouros. 1 

o Sr. Montezuma disse que não avançára 
na .sessão passada que João Taylor tinha sido 
demittido e não outra vez admittido; mas qu.e 
tinha sido admíttido porque o agente diplomatico 
de Inglaterra, sabendo que 'elle se achava . no 
nosso serviço, em consequ.encia da sua posição 
delicadissima a respeito do seu. governo, insistira 
aro que não continuasse o nosso governo a em
pregal-o, parque era desertor, seg1mdo as leis 
inglezas, e como tal não podia o governo da.
quella nação supportar que elle ·se achasse em 
serviço de uma naçãó alliada; questão que, fóra 
ventilada quando Taylor tinha sido nomeado 

· commandante da esquadra do sul, e em conse· 
quencia da qual o governo não tivera outro 
remedio senão nomear outro official para não 
expór a dignidade do pavilhão brazileiro a 
algum insulto, porque o ministro inglez dissera 

que em qualquer lugllr que fosse encontrado no 
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mar o ·havia' de tirar; donde se via que para 
ser considero.do official da nossa marinha, devia 
o governo do Brazil permittir que elle fosse res· 
ponder a um conselho de guerra n•1 Inglaterra, 
P,ara depois de absolvido obter licença do governo 
inglez, porque o negocio ainda não estava decidido, 
ao menos o orador ignorava que existisse algum 
do.aumento pelo qual o governo inglez tinsse 
prescindido desta circumstanc1a, .,sem o que podião 
cada dia renovar-se as reclamações. Logo, segundo 
este principio, e a obrigação de cumprir o tratado, 
parecia-lhe evidente que não se podia considerar 
este official como da marinha brazíleira, por 
falta da licença referida. 

Accrescentou que tanto era assim que elle não 
·tinha soldo pago pela folha dos mais officiaes, 
mas uma pensão equivalente paga pelo thesouro. 

Quanto ás made.iras existentes em Valeni;a., 
disse que não tinha. documentos evidentíssimos, 
mas era facto que lá estavào apodrecendo. 

Prometteu· que tornaria a ler ·a obra de M. 
Dupin, devendo notar que nem todas medidas 
servem para todos paizes. 

A respeito dos ancoradouros pareceu-lhe con
veniente aproveitar as luzes do Sir J Jrge João. 

o .Sr. Carneiro Leão não achou razão 
em que depois de S. Ex. ter produzido os decretos 
que prova vão a inexactidão do que o Sr. Monte
zuma avançára na sessão passada, este senhor, 
quizesse insistir ainda em que João Taylor não 
era official da nossa marinha como querendo 
fazer-nos obedecer aos impulsos de uma nação 
estrangeira. · · 

Informou que por occasião da guerra do sul 
este official fóra nomeado para commandar as 
forças navaes brazileirns- estacionadas no Rio da 
Prata; que por esta occasião o ministro inglez 
aqui rtJsidente, não intimára que o nosso governo 
o não empreg;1sse, nem o podia fazer ; .. mas uni
camente declarára ao nosso ministro que se ·este 
official fosse eooontrado fóra da barra em um 
navio nosso, os navios de guerra inglezes não 
respeitarião o nosso pavilhão, e o prenderião 
como desertor; em consequencia do que, o nosso 
.governo obrando prudentemente; porque nossos 

_vasos não terião força para sustentarem a digni· 
dada do no~so pavilhão, nomeára outro comman
dante; faclto pelo qual comtudo João Taylor não 
deixára de ser official da nossa marinha, 11em de 
·Ser empregado em terra, como o seria mesmo no 
mar se o nosso governo tivesse força para affront.ir 
a declaração, .que fizera o ministro inglez, porque 
não ha regra prescripta para se não poder em
pregar um official em terra. 

o Sr. Calxnori disse que este negocio da 
destituição de Taylor, ou antes da sua reinte
gração ao serviço brazileiro passãra por suas 
mãos; que todos sabião porque em 1825 elle fóra 
destituído; mas todavia a recrescente necessidade 
de seus serviços obrigára o mesmo ministro que 
o destituira a reintegr!ll-o; occasião em que 

-apparecerão novas reclamações do ministro inglez 
o qual levára tão longe a condescendencia para 
c~m o nobre orador que lhe confi{\.ra as instruc
çoes do seu governo ao -comm-0dor, nas quaes 
se . dizia que sempre que pudesse · apanhar ·o 
desertor .fulano sem o{fensa do pavilhâl! e terri· 
torio brazileiro, o fizesse ; donde então vira o 
governo qúe não só T uylor podia continuar a 
est'lr--no nosso serviço, como ir na expedição; 
e se elle ficou em terra, foi por mera pru<1encia 
do governo. 

Continuando disse que, perguntando ao ministro 
inglez se sahindo Taylor commandando algum 
vaso nosso seria insultado o pavilhão brazíleiro, 
e insultado a ponto de o apprehenderem, elle 
respondeu que não; e que" ainda quando el!e 
passasse no nosso porto em uma canóa, elle não 
seria apprehendido, porque então se violaria o 

. t erritorio brazileiro, o que ia de encontro ás ins
trucçõ as. 

Concluio dizendo que se o governo tivesse con-
· Senti·io que elle fo sso á Inglaterra responder ao 
conselho de guerra, o negocio já estava decidido · 
ma;; não era da delicadesa e dignidade do govern~ 
do Brazil, o consenti!- o. (Apoia.do .) 

o Si<'. Montezu:r:o.a. pedio que se respon
desse ao art. 8° do tratado celebra.lo com a 
Inglaterra « Fica mais ajustado e concordado, 
que nenhuma das alta.; partes contrnctantes 
sciente e voluntariamente receberá e conservará -
no seu serviço pessoas subdit:1s da outra potencia 
que desertarem do serviço militar marítimo- ou 
terrestre, antes demittiràõ respecti>amenté as ditas 
pessoas assim que fôr requerido 1> e co11tinuou 
perguntando se acaso se havia ouvido dizer em 
parte alguma que uma nação alliada com outra 
recebesse seus de.sert1)r.es, e os empregasse; e 
se a~aso, tendo-os recebido, e sendo requ1s1tados, 
o~ ha d~-ou não entrega.r-e se ta.e• perguntas 
nao po<hao ser respondidas senão affirmativa· 
mente . ..• 

VozEs:-Nã'> não. 
O SR. MoNTEZUMA:-.. . ara evidentissimo que uma 

vez '.fUe a Inf!laterra requerer que se entregue este 
offic1al, que e seu desertor, o governo do Brazil 
era immedia.tamente obrigado a entregal-o ? 
_ VozEs:-Nào. 

o SR. MONTEZUMA:-E se,a nação ingleza SÓ· 
mente pelo facto d~ req11erer esta entrega tem 
di~ei~o !!- e~la, perguu tarei se da nossa p1ute póde 
ex.1st1r direito para empregar em nosso-.sarviço um 
d.es.ertor, uma ve~ que.queiramos manter os prin
C1p1os de neutrahdade, e boa harmonia que devem 
existir entre duas ua c,;ões alliadas e amigas '1 Aca
bando de responder continuarei. 

o Si". oa uno:n. disse que ás perguntas dv 
Sr. Montezuma em geral, em virtude do tratado, 
i;.espondia affirmati vamente ; mas quando aquelle 
senhor as queria applicar a Taylor, respondia 
que não. Esse artigo do tratado foi expressamente 
estipulado por causa do negocio de Taylür; este 
tratado é posterior. Eu posso informar á camara 
officialmente, se me é licito servir-me hoje ainda 
desta expressão. Este artigo do tratado foi esti· 
pulado por causa do negocio de T11ylor, e a 
prova de que assim é, e de que a minha resposta 
é-não-é que lá viio 5 ann3s qutt o . governo 
inglez não requer.; u que se veriticasse essa dis· 
posição do t ratado a respeito de Taylor, e nem 
receio que se requeira: de .hoje _ em diante qual· 
quer desertor que seja admittido á nossa marinha 
o governo inglez póde reclamar, nao a entrega, 
mas a sua demissão; mas sobre Taylor não póde 
fazer esta reclamação. 

O SR. MoNTEZUMA respondeu que as razões 
do Sr. Calmon o não haviào convencido , 
o que só poderia ter lugar se houvesse mostrado 
que existia uma estipulação ad hoc para não ser 
comprehendido o D egocio de Taylor, ao qual lhe 
parecia evidentissitno que o tratado tinha appli· 
cação, pois não · existia nelle a seu respeito 
excepção alguma; e por isso _ em todo o tempo 
em que a Inglaterrn reclamar a sua demissão e 
entrega o governo brazileiro devia cumprir o 
tratado. . 

Pedio. que o Sr. Calmon lhe permittisse que 
lhe Jisi!lls~e que o artigo importa. uma extradicção 
para officiaes, emquanto aquelle que não fêra. 
approvado pela Inglaterra estabelecera extradic
çào para criminosos, facto o qual servia de ver
gonha .ao governo que tinha consentido nelle. Não 
lhe pareceu que pudesse ter lugar o argumento de 
-retroacção-em cousas desta. natureza, porque 
quando se firmão principias, e estipulações desta 
ordem, não se faz mais do que declarar por mei~ 
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de um tratado aquillo que é de direito natural, 
u_ni_versal,_ e das gen~~s, baseado sobre ·os prin· 
c1p1os solidos da umao, boa harmonia e ordem, 
que devem existir entre· as grandes familias 
chamadas nações'. . 

o Sr. Oal:m.ca. disse ·que a pergunta do 
Sr. Montezuma se tinha havido alguma esti
pulação ad hoc para que João. Taylor fosse 
conservado no nosso serviço ? Respondia com 
outra perunta-já houve reclamação para que 
não fosse conservado?-Pedio que a camara ae
ciidsse se era possivel persuadir-se alguem de 
que tem effeito retroactivo uma disposição com 
palavras de futuro (muitos apoiados) ; continuou 
dizendo que por mais esforços que fizesse o Sr. 
Montezuma, elle nunca poderia provar que um 
artigo que se julgou necessario estipular para 
prevenir um mal que existia houvesse de ter 
effeito retroactivo; o que era tanto assim, quanto 
não _teria custado a dizer no mesmo artigo-serão 
dem1tt1dos os que actualmente se achão em ser
viço. 

Advertio que não era exacto dizer-se que era 
do principio do direito das gentes, universal e 
publico que se devem demi.ttir os desertores ;. p~is 
antes o Sr. Montezuma devia conceder que cha
masse este artigo de direito muito convencional 
e !nternacional quando não seria completamente 
OCIOSO. 

Concluio dizendo que o .artigo não tratava de 
extradicção, mas de demittir desertores não 
havendo o ministro Carining approvado o t~atado 
em que vinha incluido este artigo, por se oppôr 
á legislação iugleza extradicção que teria lugar 
se fossem entregues os desertores ás suas r&s
pectivas nações, como dissera ao Sr. Montezuma; 
pois sendo-lhes ger11lmente irupostas penas de 
morte, erão verdadeiros criminosos. 

Foi approvado o art. 2°, regeitadas as· emendas. 
Igual sorte tiverão immediatamente depois os 
«Ar~. 3° .. Os posto~ que forem vagando no corpo 

de ~rtilh_aria de marinha, serã? preenchidos por 
offic1aes idoneos que houver disponíveis, quer no 
corpo da armada o.acional, quer nas classes dos 
officiaes avulsos do exercito . 
. « Art. 4. 0 ó governo poderá promover desde 
J~ a 2°5 te~entes e guardas-marinhas, os indi
v1duos hab1htados na fórma das leis e d'ora 
em diante ~ó poderáõ s13r aspirantes os disc_ipulos 1 
da academia npprovados no primeiro anno ma
thematico, e a gullrdas-marinhas os que tiverem 
approval)ão dos tres primeiros annos do curso de 
estudos respectivos. » 

Entrou em di!lcussão o 
« Art. 5.° Ficão suspensas as promoções a todos 

os outros postos, excepto os officiaes de saude, 
~az~nda, ap!to, capell~ e nautica, que forem 
md1spensave1s ao serviço das embarcações · de
signadas no art. 10. » · 
~ Sr. Oai::neiro Leão ponderou que sendo 

sabido que os elementos de que se compõe a 
nossa marinha são quasi tGdos discípulos da aca
nemia de Lisboa, havendo poucos brazileiros 
que se applicassem ao estudo e vida do mar 
antes . da época da nossa independencia, cumpria 
a!J-im11r a nos~a moc_idade !1 que se dedique a esta 
vida, e por isso nao podia approvar o artigo por 
ser damnoso emquanto vai-lhe tirar o estimulo de 
se applicarem a uma profissão; que ao mesmo 
t~op~ que_ exige muitos talentos e coragem, o que 

-nao e mmto commum achar reunido em um in· 
dividuo, lhes não offerecia necessarias vanta
gens. 

Propoz a seguinte emenda, que foi apoiada: 
« F1cão suspensas as promoções dos postos da 

armada de capitão de fragata para cima. >> 

o Sr. Francisco d.o Rego respondeu que 
a Sf!!enda ni!o preenchia os fins porque as pro· 
moçoes seriao fe!j;as por su_as antiguidades ; e 

que a autorisar-se as promoções na marinha ne
cessaria seria igual disposição a.favor de tres mil 
e tantos officiaes de terra, o que envolveria um 
dispenàio muito grande. 

A isto respondeu o Sr. Carneiro Leão que não 
ia de encontro à proJUoção dos officiaes bene
meritos que se achão na armada; mas ao mesmo 
tempo queria ir habilitando alguns jovens bra· 
zileiros ávida do mar, para o que seria poderoso 
incentivo a esperança da promoção para aquelles 
que fizessem alguma acção, pela qual a mere
cessem: que autor-isar o governo a promover não -
era decretar a promoção, 

Fez mais algumas reflexões a favor da sua 
emenda, á qual continuou a oppôr-se o Sr. 
Francisco do Rego fallando tambem largamente 
contra elle o Sr. ·Maciel. . 

Foi approvado o artigo e· não a emenda. 
Tambem foi o 
« Art. 6<>. Os officiàes da armada desnecessarios 

no serviço, poderáõ ser licenciados por temJ>O 
determinado, com vencimento de meio soldo e de 
antiguidade. » 

Entrou em discussão ' o art. 7°, que 11.cou 
adiado. 

Levantou-tia a sessão ás 2 horas. 

Sessão em 6 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. LI!>'!PO DE ABREU 

Approvou·se a acta da antecedente. 
Foi à commissão do orçamento um officio do Sr. 

mini:itro do imperio com informações ácerca da 
Flora -Fluminense ; á secretnria outro do Sr. 
ministro da guerra com esclarecimento a respeito 
do pagamento de vencimentos atrasados que pede 
o capitão Joaquim José Teixeira Feio ; á coin
II!issão . de instr1:1cção publica _um officio do pre· 
s1dente de Sergipe com a cópia da acta da sessão 
do respectivo conselho do governo, em que forão 
taxados interinamente ordenados de varios pro
fessores; á de camaras municipaes outro do mesmo 
presidente cobrindo uma representação da camara 
municipal da villa do Lagarto, em __ que expõe os 
inconvenientes que resultiio de se elevarem a 
villas as povoações de Itabayaninha e Campos; 
à de petições n representação de João Comonós 
e Francisco A~tonio de Oliveira; e a imprimir 
varias propostas do conselho geral da província. 
do Ctiará. 

A camara ficou inteirada do .officio do l• se
cretario do senado, em que participa que aquella. 
camara adoptou e vai dirigir à sancção imperial 
a resolução declarando o art. 20 da de. 11 de 
Novembro de 1831, e a que marca o tempo em 
que se ha de proceder á el~ição dos deputados 
para a futura legislatura. 

Receberão-se com especial agrado as congratu
lações com que o conselho geral da província da 
Parahybn do Norte dirigia à camara pela maneira 
por que se tem havido no desempenho d"e suas 
attribuições. 
- o SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA, depois de ven
cida a urgencia a requerimento do mesmo senhor 
apresentou o seguinte projecto de resolução : 

« Artigo unico. Fica autorisado o provedor da 
casa da moeda desta côrte até o fim· de Junho 
de 1833 a receber o ouro, posto que não acom
panhado das competentes guias; para o reduzir 
a barras ou moedas, cobrando os direitos de:. 
vidos. » 

o SR._ FERREIRA DE °MELLO pedio dispensa da 
impressao para entrar logo na ordem dos tra.bàlhos 
do dia, seguinte. -

Assim se venceu. -



camara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 16:05- Página 2 de 3 

SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1832 81 
LPri'io-se ali:nns parer,eres de commissiio que 

tiv<'riio diverS·•S destin .. s. 
E11trand • em primHira discuss~o u pr .. jecto 

sobre eleiçõ.is, rdl ·cti" o Sr. tioares da R•cha 
qu,,, contendo ohj~ct, de lei regillame11tar, não 
dPvi11 ter primeira di!lcussão ua fórma du regi-
mento. · 

Assim se venceu. 
Continuou a discussão dn projecto de lei ele

V•1ndo a 80 ·01. o i111po><to sobre a aguardente de 
con~umo, e atin 11 foi regeitado. 

E11tr .. u em discussão o parecer da commissão 
de poderes para que venhào tomar assento os 
Srs. José Monteiro de Sá Pal-•cio, supplente 
pela província dt> Piauhy, A Antonio de Araujo 
Ferreirn Jac·•bina, e Francisco de Paula Olival: 
cant~, suuplente~ pela de Pernambuco. 

o Sr. Carneiro I.eão disse que ten •io 
fallado contra a adm issào do supplente pela 
província de Pernambuc1>, nada dissera ácerca da 
adm'issão do sopplente pelo Ct!ará, por julgar 
que havi>l passado na casa o aresto de se dar 
assento a qualquer suppl~nte, que se apresen
tasse, ainda qu~ não fosse aquelle que a lei 
ch.1ma irnmed1atamente; e não se animaria a 
fallar IJoje, se a camara 11ão tivesse tomado du>1s 
deliberações contradictonas unia a outra, quando 
admitLira o suppl•nte pela província de Pernam
buco em 11° ou 12° lugar ~em constar na cam~ra 
de um modo leg 11 que os supplentes mais votados 
estão legitimamente impedidos,, e sem que ella 
tivesse decidido a questão, se os Srs . deputa dos 
eleitos por aquella província, que tinhão as
sento na casa por outra, devião preferir pela 
sua naturalidade, como determina a lei das 
eleições; e não co11sentira que tornasse assentn o 
supplente pela província do Cer.rá em quinto 
lug11r, quando parecia que, se a audencia é motivo 
de impedimento, a ausencia do:; 4 suppl.,nt,.s, 
que estavão aciina dos que se apresentavào pelo 
Ceara, em motivo bastante para que elle entrasse 
ao menos temporariamente até que se apresen
tasse um mais votado. 

Entrando n!\ ma teria disRe que o Sr. José 
Monteiro de 8ú P11lacio, supplente pelo Piauhy, 
estava nas.circumHtancias de tomar assento, não 
só pllrque daquella provincia niio existe deputado 
na c11sa, corno porque o Sr. Silveira prdorio 
por outra provincia onde tinha residencia e na ~ 
turalidade; pel11 qual raziio a camara o esc11sára 
e resolvera que se chamasse o immediato em vot"s; 
do que talvez a cummissiio uão linha conheci
mento, ma:; sobr" que já houvera di~cu<siio na 
Cll!la, dispensando -se e,;te senhor que tinha 6 vutos, 
e mandRndo se t·.ha111ar o outro que tem 5, niio 
influindo o nurner .. de votos para um deputado 
tomar ou d~ixar de tornar assento, porque a lei 
das eleiçõtis estabelece a pluralidade rebtiva. 
A respeito pois da atlmis;ão do Sr. Palacio nada 
teve g ue dizer. 

Não aconteceu porém assim ácerca dos supplen
tes pela provincia de Pernambuco, para faltar 
sobre os quaes o nobre orador aeclarou q_ue fazia 
extraordin:1rio esforço sobre si, por lhe merece
rem estes·: senhores grande consideração, e conhe
cel-os da universidade, donde as relações de 
amisade qúasi sempre ficão ; mas era a isto obri
gado por ser · para elle mais~'. forte motivo o cum
primento da lei das eleições, que chama para 
tomar assento, na falta do proprietario, us sup
plentes immeJiatos ·em votos, circu1i1stancia que 
não se1verificava a re;;ptiito daquel!Hs, de que se 
tratava, quandn não qu11stava ú camara o legitimo 
impedimento dos · mais votados; nem se elles têm 
sido conviila•los, e se escusárãn ; não dPclarandu 
até a camara municipal a qualidade ciPste impA
dimento. , com" exige a lei, se é temporar10, pr<1· 
longado, •1U perpPÍU'l; nãu se saben '!" me:;rno 
se já fóra : convidado o Sr. capitão Ca:valcante, 
que sej,acha na França ; accrescendo a isto que, 

TOUO l 

dAvenrlo preferir a natnralídadP., o Sr. LopPs 
Ga "ªdeva pas:;ar >l to111ar assento c<1mo 1leµutado 
•l e Pe111ambuco, d .• nde é natural, e ta111be111 o 
Sr. Car11i;iro da Cu .ba (no CBS•l de se v.- rificar 
que era o mesmo ::>1·. deputado qu .. está na cnsa, 
a rnsµdto do 'lue havia duvida porque Pxiste 
outra pe<soa cnm o m1>smo rrnm•) cham1111do-se 
os s11pf•lP.11tes de Goyaz e da l'arahyba, a quem 
por lei compete, e cuju direito não !JÓde ser pos
tei g111i·•· 

Passou d~pois n moRtrar que os senhores que 
se.guissem opinião contraria 11:io podião appellar 
pa-ra a resolução da ca111ara tomada em 1830, 
porque ndla se determinára que fossem chamaJos 
os propr1t:tari·•s, e que, . escusando-se estes, v1es· 
sem e111 seu lugar os supplenteR, isto é, os im· 
lllP.•liat<1s em votos, que não são aquelles que 
hoje se apresentii•l. Q11e dizendo a constituição 
art. 21 ...•. ~a ver ificaçâo dos podei·es dos seus 
memb1·os.~.. se exo1cut11.rJ, na fór·ma dos seus 
regimentos, e não aumittind" o regimento Jtt casa 
escusa, ou di"pensa de qualquer deputado sem 
que os motivos sejiio por escripto pres~nles á ca· 
mara, não _se P•>diào legalmente admittir os Srs. 
supplentes de qull fallava, sem que aquelles a 

~quem immediatamente tuca, apresentem na camara 
os motivos porque requerem escusa, ou dis-
pensa. · 

Ooncluio votando nesta parte contra o parecer 
da cornrni~são, declarando que nisto seguia o mais 
moderno aresto. 

O SR. PEDRO CAVALCANTI disse, que niio se 
acha vão só impedidos os deputados prop1·ietarios, 
mas os supplentes que se lhes segu6m, como 
acontecera a respeito do orador qu•rndo fóra 
chama•fO par11 vir tomar as><ento ; e que o caso 
dos supplent~s, de <l ue se tratava, nã1J era iden· 
tico ao do c .. ará, ' que não apresentára dipl .. ma, 
não constando, até se o ma.is votado estava im· 
pedido. 

o SR. CARNEIRO LEIO pedio que se lhe infor
masse se o Sr. José Francisco de Paula, que se 
acha em Franç~, foi convidado. 

o SR. PEDRO CAVALCANTI respondeu, que ainda 
quando o fo:isa, era impossível vir tom!lr assento 
nesta sessão, e por isso havia legitimo impedi· 
n.euto. 

o Sr. Alves Branco disse, que a com
missão vira tres &fficius de difl'erentes camarns, em 
que se dizia que-por se acharem impedidos os 
proprielarios, e todos os que precedião na lista 
das eleições, competia a elles t .. mnr assento na 
c11mara-e p11ssnndo a mesma commi.;i;iio a exami· 
nur a lei das eleições de 26 de Mnrço, v.ira que 
nella se dizrn-q ue achando-~e impedido o de
putado por ausP11cia, uu moleslin prolongada, a 
ca1nara municipal respectiva expedira dipl11ma ao 
supplente-donde se via que segundo esta dispo· 
siçlio da lei, contra a qual não ha h1gislaçào em 
contrario bastava verifii:ar-se a circumstaucia da 
ausencL1 para o suppleate tornar assento. 

Accrescentou que isto era coadjuvado por uma 
port~ria, corollario da lt:i, li qual as camaras 
mu!licipaes se referem, e que mandou que ellas 
expedissem diplo1ma ao supplente, para tomar 
assti nto, quando faltar o proprietario. · 

Não ach;iu procedente o argume .. to fondado no 
regimento da casa, não só porque elle só tP.m 
vigor dentro da cas,., e .. não póde impôr onus a 
algum cida·lfin fóra della, e muitu meno" der~ngar 
diri~ito estab .. leci.lo, corno porque a ver1ficaçau de 
po leres é um pruce,;su para applicar urna lei 
que HXistH, e nao para fazer uma lei nova. 

C1n1cluio dizendo que a lei de eleições é a mi;ti~ 
tyrnn11i~a pussivel, t1 4ue a nação neuhurna ut11I
dailR póde tirnr lo deputa•f.• que vier á cas_a 
violemado: eu direi com Chateaubriand « se qu1-
zerem dar-me uma constituição á força, irei viver 

ll 
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- na Turquia » se nie violentarem a tomar assento, 

quando eu não queira vir .á camara, ou porque , 
não ·estou conforme com alguns princ!pios, ou 
porque e~tou doente, não ii:ei p~ra u _Turquia, 
maH direi ' que no meu pa1z nao ha liberdade. 
(Apoiados.) ~ . 

o sr. Pires Ferreira. observou ·que. os 
fundamentos em que se baseava o parecer da 
commissão de estarem impedidos os proprietarios 
e mais votados, não erão >erdadeiros, porque os 
p .. : ro. priet.ar.· ios . e pl'imeiros sup.plentes e_x. lstem .. e. m 
P&rnambucó.- e n'ão estão doentes, pois exercem 
empregos, sendo . um conselheiro . do governo,_ e 
outro . desembargador; mas como a qualqu~r, nao 
obiüante cóntrllbir obrigação, logo que aceita ·a 
nomeação de deputadn, é livre vir ou deixar ~e 
vi,r, pcjr es~e lado . parec~u:lbe. que não· havia 
remedio senao rece.ber .os que vierem, apezar de 
que eátfl liberdade nurica ,se po·deria combinar com 
.a ·opinião . do nobre orador, que entendia que era 
livre siiri aceitar ou deixar de aceitar a n.omefl ção, 
mas •epois de a aceitar o deputado tinha cón-

- trahido uma ·obrig .. ção para com a nação, e por 
consequencia devia vir. 

O Sr. Carnel.ro Leão disse que a camara 
de nenhum modo .podia salv11r-se de ter sido con
tradictoria quando 11ão admittio o . Sr. deputado 
supplente pelo Ceará, tendo admittido outro de 
Perno.mbuco em , identicas circumstancias, não 
podendt' servir de ob)ecção a falta de diploma, 
porque na ca.-_a muitas vezes ,\e · tem dispensado 
·a sua apresentação, como tivera lugar até com um 
dos me.mbros da commissão de poderes, porque 
:das actas ·geraes coilstão as 11omeações ; se, como 
se dissera, a ausencia é impedimento legal; este 
argumento podia ser applicado tambem a favor 
do Sr. supplente pelo Ceará, poís aquelles a 
quem .cabia entrar por serem maís v_otados; es
tavão ausentes. 

Advertia que ainda se não tinha rtispondido ao 
argumento do nollr~ ora-ior, fundado em que o 
Sr. Lt1pes Gama, 11aturnl de Pernambuco, devia 
passar a representar .esta prnvincia1 p .. r ser della 
o supplente mais votado, serido chamado ·o sup· 
plente pel ~ d.e Goyaz, Pº!'_qué a lei manda , preferir 
as naturabtl1\des ; ndvertmdo que quando se apre
sentasse n,. casa o deputado proprietario, desp edir
se-hia o supplente, e passaria o Sr. Lopes Gama 
a representar outra vez a província de Goyaz. 

Continuando a oppór·se ao parecer da com
missào fez ver que o Sr. Pires Ferreira acabára 
de informttr â camara quo os deputados a quem 
toca vir tomar assento estão servindo empregos 
e portanto não se acbão impedidos, e que a 
mesma camara ia concorrer para um abuso se, 
sem lhe constar ·a naturezt\ do impedimento, 
como manda o regimento e a lei das eleições 
que se acha em vigor, porque a assembléa· uinda 
não organisou a nova lei, ella conseutir que não 
compareção aquelles a que!Xl compete tomar assento 
e admittir os supplentes. 

C(•n<iluio faz endo ver que a · camara dos Srs. 
deputados, tendo-lhe sido presentes os motivos 
de não comparecimento de alguns proprietarios, 
cc.mo exige o regimento, decidira que. os . sup• 
plentes delles, isto é, os immetlíato1:1 em votos, 
vies11.eD) tomar . assento para a sessão seguinte, 
emqúãnto durasse. o impedimentó daquelles que 
ella temporariamente havia dispensado, mas não 

· .autorisára as camaras municipaes a . dispensar 
supplentes; que é o que fizerão, quando · os 
immediatos em votos só podião ser escu~us depois 
de serem presentes á camara dos Sl's. deputados 
os . motivos de seus impedimentos por escripto 
como exige o · ~egimento, pelo -qual, na fórma 
da constituição, se deve regular na verífl.cação 
dos poderes de seus membros. . . 

o sr. ~1n.:1.stro · do I:rnperto perguntou se 
acamara municipal tinha oficiado ao lº s~pplente, 

se este deu desculpa, e ella passou depois . a offi
ciar ac. 20, e assim uté ao ··no e 150 a quem 
ella mandou o dirloma; e se do . seu o:fficio 
constavão as descu pas. · · 

O SR. SECRETARIO respondeu 'que no 'officio .dizia, 
sómente que os mais supplentes se aehão impe
didos. 

O Sr. Ferreira. da. Veiga 'disse que:per
tencendo à carnara dos Srs. deputados organisar 
os elementos· de que se deve compôr e decidir 
a este respeito as qllestões com conhecimento de · 
causa, á vista de . provas que poesão escusar a 
uns e fazer com que se chamem outros, no caso 
presente não tinha provas algumas, havendo ape
nas um officio da camars uiu.11icipal da capital 
da província, :em que se d!z que os mais votados 
estão im.pedido.3, sem qu e viesse acompanhado 
de documentos adequados, ofücios e cartas pelas 
quaes conste _que 011 proprietarios e os supplentes 
que se seguião se escusão de poder comparecer, 
e ·por isso se via forçado a oppór-se tambem à 
admissão dos dous eupplentes de Pernambuco, 
não só porque ha, se uão perigo, pelo . menos falta 
de decóro, em que a camara 11rg·1nise os elementos 
de que ::;e ha .:te compôr. (que não é nEJgocio de 
tão pequena importancia), segundo ias informa· 
ções vagas _que lhe mandão as municipalidades 
da capital de cada. uma das províncias, co~o 
P!-Jrque negocios desta natureza não podem d!)Cl
dtl'·:'le engrolando· as questões, mas :com toda a 
clareza, pórque nada ha mais importante do que 
saber-se ) se a nação se acba representada seguudo 
os votos delta, e ua conformidade · da lei; que 
a ·camara dos Srs. deputados não ·põde delegar 
áe municipalidades a missão ímportantissima de 
orgaoisar às duas camaras a seu alvedrio, tauto 
por que em todos os governos coristítucionaes os 
corpos · ;legislativos sãu disto muito .ciosos, como 
porque a camara. se assim ·obrasse iria abrir uma 
estrada perigosíssima· e ferir a lei das eleições e 
regimento dá casa, que se oppõe a que sejão 
admittidos supplentes sem que a casa tenha conhe· 
cimento sufficiente dari razões e motivos da auseucia 
de taes e taes deputados. P-tra prov!lr que, por 
esta fórma a camara iria dar ás municipalidades 
uma . delegação a que não têm direito, lembrou 
que a razão plausivel hoje apresentada sobre o 
caso do supplente do Ceará (aliás em 50 . lugar 
e não em 15" e 16° como os de que se tratava), 
fóra o não ter elle apresentado o diploma res
pectivo,'nzão, que,'se pudesse ser admittida, iria 
dar às municipalidades um arbltrio que não podem 

-·ter e de _que poderia ter abusado, no presente 
caso, a de Pernambuco, preterindo a algum sup
·pleote, a · quem pertencessa primeiro pela escl\la 
das deições, o que o nobre ort1dor estava longe 
de suppór, mas de que não tinha provas em 
contrario. . . : 

O SR. MoNTEZUMA deiiejahdo · decidrr est~- ques
tão que já havia 'gasto •muito · tinnpo; 'pB"dib 
que o Sr. secretario 'lhe inform'a'sse se havia 
lei que obrigava as camaras a remetter os do
cumentos. 

O Sa. Cmas:oaRO .respond~~ que não con;ita~~. 
mas havia o seguinte . artigo . do regimento ·qu_e 
dizia respeito tambem aos supplentes, que . devião 
vir tomar assento na qualid>tde de deput!!dos 
em consequencia do impedimento dos proprie-
tarios : , . 

• 11 Art. 10. Os deputados . que não puderem com
parecer, : mandaráõ ' comtuqo apreséntar o sàu 
diploma e a ea;po~içlio por escripto dos seus · 
impedimentos. » 

ô Sa. MoNTEZUV.A. .disse que já se havia res
·pond1do _a isto, e que ·· por~ii:n..to ·as mu1:1icipali· 
d11.des. nao erão por . ·lei obrigadRS a apresentar 
taes documentos, achando-se àssim coucluida ·a 
questão. 
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O SR. CHICHORRO disse que havia ouvido 

ª' :dlscussiio> mas não tinha sido convencido. 
(Apoiados.) 
~· S:t". Alves Branco disse que tres erão 

as questões que se podião pr"pôr ácerca deste 
negocio: la, faltando os proprietarios, devem ser 
adniittidos os suppl~ntes? Sim; 2a, ·são estes 
home~s realmente_. sup_plente,s? Creio que sim; 
3•, .existe com effe1to 1mped1mento dos proprie
tar1os, ou dos mais votados 'l Não sei se existe 
(apoiados), mas diz uma autoridade competente 
a qµ.em se deve dar fé. 

Que os supplentes devem tornRr assento no 
impedlm~nto çlos propriefarios, pareceu-lhe des
necessar10 provar, porque é de lei ; que erão 
supple11~0s ~ambem ~ntendeu que era. claro, por
que a lei diz que sao supplentes os immediatos 
em votos, donde se seguia que os menos votados 
ião successivamente supprimindo o lugar dos mais 
votad11s; que_ exist~a com .,ffeito impedimento, 
declarou que nao s.ab1a, nem lhe importava saber, 
visto que a autoridade que pela lei tias eleições 
é .c~mpetente, declarou que o impedime.nto é 
leg1t1mo, ao que na casa se devia dar credito, 
por ser a camara municipal como um tabellião 
publico; accrescendo a isto que a ca01ara cum
prio a lei que mandou que ella officiasse aos 
supplentes no impedimento dos propl'ietarios- e 
que. a não obriga a remetter os offi.cios e do~u· 
mentos .em que se tinha fallado. 

Concluio dizendo que a lei que mandava pre· 
ferir as naturalidades não dizfa respeitei á<.1uelles 
q_ue tivessem preenchido a lei, nem determinava 
que um deputado com assento por uma provincia, 
pas.sasse a representar outra na . qualidade de 
supplente; pois o supplente é um deputado que 
tem um direito virtual verificavel em r.erta hypo
these, e o deputado eleito pela provincia, ou o 
S?Pplent~ depois de tomar posse não tem um 
due1to v1;tual, mas está exercenrlo um direito, e 
por consequtincia é deputado da nação, e a seu 
respeilo se não pôde já entender a lei. -

º· sr-. R.eb_ouças bntendeu que não havia 
I,11otivo para deixar de admittir os supµlentes em 
questão, p11rque para isso bastava examinar se 
a representação da casa estava completa, como 
exigia a- lei, o que não se verificava, e se a 
nomeação era legal, como a c11mara não . podia 
deixar de entender á vista do ofiicio da muniCi
palidade, a quem compete informar, não tratando 
ella agora de verificar se os mais votados tinhão 
sido bem escusados. 
Oone~uio reproduzindo alguns argumentos já 

expend1 dos. 
O ~'!'.·Ferreira da. Ve~ga respondeu que 

a ele1çao dos deputados é feita pelos .cid,adãos, 
mas á camara e não á municipalidade compete. 
ver1f!_car os poderes dos membros da casa, veri· 
ficaçao em que na Jôrma da constituição .tem de 
observar o r:egimento interno, que exige exposição 
por escripto dos impedimentos dos deputados, ou 
supp~en:tes mai,:i votado!!, sem o que . não pôde 
ella admittir os outros, · e por isso no presente 
caso _·nada se podia decidir por falta ~e infor· 
maçoes. . . 
~d.v.ertio_.que se a r.espeito da preferencia da natu

.ra11dMe nao i;>óde te.r vigor ,a ,lei das eleições depois 
de ter tomado a.sSento o" deput!\do tambem não ,podia 
ter yigo.r? se\l a.rt. B•; que lllanda que as C!Unaras 
exp~ção diplomas ao.~ deputados .eleitos, pois devia 
s,&.,~ii\lder-se que · !l ºdis.posiQão deste artigo dizia 
re~.peito ao a~to da ' eleiçjio, e nãi;> depois, quando 
a c!\mara i:~µnlda pôde verificar se · está um 
Sl!PPle,!1te em circum.stancins de tomar assento; 
na.o sendo até obrigatoríos os diplomns expedidos 
pelas camnras, desde que se nõ.o fundão em razões 
p~ausiveis, ou quando ·acamara niio tem conbe
c1ment~ exacto para decidir o que lhe incumbe. 

-,O,~p.01s ~e mais . ~lgumas .reflexões !oi approvado 

o parecer com uma emenda do Sr. Ferreira de 
Castro, para ser aJmittido o Sr. Joaquim Ignacio 
de Mir•rnda. 

Recebid11s os tres senhores de que trata o parecer 
prestárão o juramento do costume, e tomárã~ 
assento na Ciimara. · 

Levantou-se a sessão. 

Sessão em "1 de Junho 

PRESIDENCIA. DO. SR. LIMPO DE ABRE O 

Approvou-se a acta da antecedente. 
F'~i á commis~ão de conta~ um officio do Sr. 

ministro da fazenda com os titul.is explicnt.ivos 
da. desoeza effect1va da provincia do Rio de Ja
neiro respectiva ao anno financeiro de 1830 a 1831: 
á. de ca1~aras .municipaes um officio do Sr. mi
n1s~ro do 1mp8r10 com uma representação •la mil· 
nic1pa~dade do Nova Friburgo ácerca da con· 
servaçau d~s bens do estabelecimento suisso, e 
outra da v1l\a d ii Thomar de G~rú de S<lrgipe de 
El·Rei : à do~ conselhos geraes outra do da Pa
rahyba do Norte sobre o decreto de 4 d~ De· 
zembro do anno passado: á dfl in~trucçi'io publica 
um requ~dmento de Frsi Miguel do Sacramento: 
á d.e _pohc1a outro de Antoui"o de Souza, e á de 
pet1çoes o~ de Manoel Dendê -Bus, Manoel Ignacio 
de Sa1npa10, e Francisco V ictorino Xavier de Brito: 
á secretaria officios do Sr . ministro da fazenda 
com mapp~s de import.acão, e exportação, com 
algurnail listas de pred1os urbanos havi1l as dos 
~ollect•ires da decima, e cobrindo uin officio do 
inspector do arsenal da marinha dAsta córte 
com um mappa do numero, nomes, sexo e i dade~ 
escravos da nação alli existentes; do Sr. ministro do 
imperio devolvendo o requeri mim to de José J oaquim 
da Rocha e seus filhos , com os necessarios esclare· 
cimentos, e do Sr. ministro da guerra com escla· 
recimentos ácerca dos coroneis Man Jel Sebastião 
Rego •ie Mello e João Paulo .dos Santos Barreto: 
a imprimir v"rias propostas e resoluçõe~ de 
conselhos geraes, que acompanhárão um offi.cio 
do Sr. ministro da fazenda. · · 

A camara. ficou inteirada do officio do Sr. mi· 
nistro do irnperío em que participa haver feitn 
presente á regencia em nome do Sr. D. Pedro lI 
a nomeação dos membros de que se deve compór 
a mesa em Junho corrente. 

O Sa. HoLLA.NllA reqtiereu, e obteve ser dis
pensado da commis~ão de contas. 

Approvárão-se 11lguns pnreceres de commissões. 
Entrou em discussão a resolução autorlsaudo o 

provedor da casa da moeda desta côrte até o 
fim de Junho de 1833 a receber _ouro, e reduzil -o 
a moeda, posto quf.l não veaha acompanhado de 
guias. 

o Sa. ÜA.E'rANO· DE ALMEIDA pedio riue o nobre 
autor da resolução lhe informasse do motivo 
porque limitâra a disposição della atê o fim de 
Junho de 1833;· quando, sendo como é innegavel, 
utíl a medida proposta, pois tendia a aproveitar 
muito ouro que se tenha extraviado, conviria antes 
determinar que de ora em diante todo o ouro 
que se apresentar na casa da moeda seja cu· 
nhado, porque deste modo tornava-se .dasneces· 
sario renovar esta · 1ei annualmente; 

Offereceu emenda de suppressão das palavras 
- de 1832 a 1833. 

Foi apoiada. 
O Sr. Baptista de Oliveira respondeu 

que determinai1do a legislação existente que o 
ouro ·pague certos direitos em Minas·, e outras · 
provincias auriferas, e tendendo a ·resolução a que 
~stn legislação não tenha effeito a respeito do 
ouro exportado sem haver pago taes direitos, 
julgára mais conveniente adoptar por ora esta 
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medida como en~aio, derogando-se depois in te i
ram ente a legislação existente, quando a expe
riencia tiver mostrado que assim cunvenha. 

O Sr. Pires Ferreira Achou a resolução 
util á fazenda nacional porque faria CO\Il que se 
apresentasse na casa da moeda grande pnrção de 
ouro que seus possu1dures hoje receião apre
sentar, e ao commercio porque tendo o ouro 
uma marca legal por onde se couhoce o seu 
valor, não havia occasião a que o estrangeiro se 
aproveitasse . da circumstanc•a de e.star em pó 
para o comprar por um preço muito diminuto. 

o Sr. :a,ebouças observou que tratando-se 
de cunhar moeda nova, e sendo das attribuições 
da assembléa geral determinar o peso, valor, 
inscripção, typo e deuominação das moedasí (§ 17 
do art . . 15) cumpria _declarar como deve ser 
cunhada, s~u peso, etc,, pois necessH.riamente 
devia haver mudança, porque as moedas d.i ouro 
tinhão o busto do ex impera•1te D. Pedro I, que· 
hnje devia s·er do ::5r. D. Pridro II, e o governo 
não tem autoridade para fazer esta inuda·nça. -

o SR. BAPTISTA. DE OLIVEIRA. respondeu que 
isto estava prevénido pelo regimento da casa da 
moeda, e ordens anteriores, que mandão cunhar 
as moedas com o busto do imper;lnte, seja quem 
elle fõr .. 

o Sr. Duarte Silva observou que, se se 
quizesse estender a época marcáda na resolução, 
devia ser · convertida em proj ecto de lei, porquP 
lei só por lei póde . ser. revogt1da ; o que teria o 
inconvtnientti de -demorar muito uma medida 
aliás de utilitiade e urgencia; entretanto que 
:ficando a r_esolução como se acha, podia p:issar, 
porque ia modificar a legislação existente por 
um determinado espaço de tempo. "" 

o Sr. Oa.rneiro Leão não achou de raziio 
que s~ limitasse a um anno ' tl disposição _da 
resoluçao proposta, porque sendo de no::1so d1re1Lo 
que · o contrabandista que se d enuncia fica 
livre da pena, pegando o~ direitos, e que i:OIJ'!tudo 
exige um proce"su, que faz despezas e con.-ome 
tempo, a presente resolução a nada mais tendia 
do que a obter o mesmo resultado sem este 
in :onveniente. 

Declarou-se contra a ó"plnlão do Sr. Rebouças, 
pelas razões expust11s pelo Sr. Baptista de Oli· 
veirn. · 

o Sr. Pires Forrefra continuou a sus
tent11r que a r~s .. luçf\ 1 dttvia pa,;snr ~em a 
e111enda, porque do contra• io stiria neces~H.rio 
conv ... riel-11 e111 projHcto de lei, qu~ teria demora, 
o quti iR contr.t os fi -1s qu... tivi>rn em vista o 
seu illustre uutor, e era faz"r Hffi11ir á ca~a da 
mo• da muito ouro qu11 é PXlri1viadu, e existe. 

A·I v>-rti•> riue na l1ü do orcnmeuto dll que a 
commis-ão estava tratu11do, vinha um ar11go a 
este respeito; e como tinha dd ·s:.tlrer tr»s dis
cussõeH, e era lei, nella se podia 1nclu1r a 
d i spos1ç~o geral, que o nobre oraJ.,r nlio duvi· 
daria approv.ar. 

O Sr. Ferreira França foi de opinião 
qnA se devia cu11har 'óme11te m""da fortA, como de 
6$400 e 3$200, cui ·• valor intri11s~co é igual ao 
qutl r11pre>!.,11ta junto ao du trahalh ·1 da verifi· 
cação do genero, e 11ão de 4SOOu, que te11do um 
valor nominal muitu maior 4ua o iri.trinseco, 
iria lesar_ ª' pal tes. 

o sr. Mini!ftro do IIXlperfo ach .. 11 fóra 
de ·lugar as refl. ,. xõtis do Sr~ Ferreira França, 
porque não se tratava agora de estabelecer novo 
sy:>tema monetario, mas d~ couvid11r os possui
-dores do our" em pó a que o aprAsentem na 
casa da moeda para ser reduzid •) a barras ou 
moeda, como · m111~ lhes convier, deveudu·lhes ser 
livre a escolha da especíe de mueda. 

O Sr-. Ferreira França sustentou a sua 
opinião dizendo que _ninguem que conhecesse 
s e u~ verdadeiros interesses receberia moeda de 
4$000 pelo vafor que repre~en tão, e por isso 
cunviuba adaptar o que elle lembrára. 

Reservou· se para a occasião em que se tratasse 
do systema monetario para dizer a s.ua opinião a 
tal respeito em harmonia com a de muit,. gente 
porque ha muito mais tempo se tem querido 
dar valor Rrbitrario ás cou:-ms, o que os homens 
de .sentio têm sempre repugnado, por terem reco
nhecido que o commercio, a maior ou me_nor 
demanda, ou necessidade, . etc., é só a balança 
estabele~edora do v·alor, donde concluio . que não 
havia necessidade de systema . monetario, bas· 
tando que as moedas cor.cão em todo o mundo. 

O Sr. Ministro do Ii:n.perio· respondeu 
que nào affinnáta que as m•iedas de 4/1000 cor
rião por seu valor nomi11al em toda a parte, 
mas ent.endera não ser occasião opportun~ para 
eutrar ·se agora em questões, que devião ser 
vef!tiladas quando ~e t~aLasse do syst1>111a mone
tar10, que por mais s1 m pies que fosse, como 
por exemplo, que o valor intrínseco da moeda 
será igual ao valor que representa- nem por 
isso deixaria de ser systema: além de que não 
&e podia deixar de estabelecer a relação entre 
os metaes preciosos e inferiores, como- quantas 
peças de prata valeráõ uma de ouro, etc. 

o sr. Ribeii:'O de Andrada disse que 
quem olhava para a resol.1ção não a podia 
considerar senão debaixo de um ponto de vista, 
-Rrtimanha contra artimanha- velhacaria contra 
v.ilhacaria - porqu .. , sen.lo extraviada ·grande 
parte de ouro que produz as nossas minas, e 
vendida por alto, a resolução téndia 11 evit11r o 
prejuizo da fazenda, couv1dand11 os possuidores 
a que o apresentem na casa da moeda p;ira 
cunhar, e pagar .os direit .. s, no que -tão tor hoje 
grnnde interesse pelo maior valor. das moedas de 
6$.100, e menor valor do ouro em pó, attenta a 
b aixa do cambio. · 

Não se oppoz comtudo á resolução, mas advertio 
que havia inconvenientes .em admittil -a se-tHmpo. 
l.o Porque as casas de in tendencia .não rendê
rão este mesmo p.•uco que hoje re11dP.m, pois 
todo· o mundo nas provincias aurif..iras procur.aria 
vender seu ouro por alto, ou elevai-o á casa da 

-moeda se derem ª" pP.ças mais do. o ouro em 
pó, P"rquti do contrario e!la niio terá que fazer. 
2. 0 H11ver l»gislação que estabeleça ape11as contra 
n defranda.lor, e não podti r !llla ser derogada por 
uma simples resolu~ão. 

O SR . BAPTtSTA. DE ÜLIVEU\A. respondeu que 
não ha via arti111a11ha 11u velhacaria na resoluçÃ.o, 
p .. r . 1u ~ ella tem p·or fi111 cubrar dirPitllS de ouro, 
que se acha ''ª praça, e que muita!\ vAzes não 
é ta azi lo com má fé, .e desrjo de d.-fraudar os 
dire1tu,., m1.1s mio é levado á,; casas de inten
dencia pelas distancias em que . estão da habi
tação •lo possuhlur, e difikuldades dos meios de 
comrnuniBação, 

O Sa. CusT•)Dlf) D1As observou que o optimo 
é ini111ig11 •lo b11m, e ainda do meth .. r, e por 
is~n c"nvinha opprovar a r P. soluçlio sem a emenda, 
porque !lssim t1e 11doptt1va uma nwdida que tem 
a uti li 0 ladF . eco110111ica, porque fará com qne a 

. foz 0 nda cobre direitoe, que alias niio arr,.c1.1ilt1rá; 
ffil)rlll, _p .. rqne dá occasui n a qu.~ os que t• ·nhllo 
passado o out:o P••r alto com int .. nção de .1 .. rruu!tar 
us direit''"• eme11dem "mal que fiz,.iril11 . e pol1t1ca, 
porque se prnvenião questãf·s sobre o v 1l11r do 
ouro , que estando em pó, não- se acha ainda 
verificado. 

o Sr. Caetano de.A.Iineida apoiou o quo 
disse o Sr. B pt1st11 de Oliveira, n ã o p ·de11do 
co11cord .. r em que bouvessti a1t1mauha 11u vellla
caria, porque a resolução tinha por fim sómente 
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aproveitar algum ouro bem ou mal extraviado, 
das provincia8 · aurifaras, que .seu.- possuicl .. res 
podião apr<Jsentar na casa da moeda, extravio 
que ·é impossível evitar 11m nm genero de tão 
facil - conducção, e de tam,mho valor. 

Não achou exacto dizer-se que em Minas dei
xaria de cobrar-se isto mesmo q1\P. renda o 
direito do ouro, não só porque RID Minas ha só 
casas de intendencia onde $e funde o ouro, e 
não casa de moeda, como porquP. até pela resolução 
de tantos de Novembro de lS:H os possuidores 
estão até dispensados de o fundir, pi:dendo apHnas 
apresenta!- o ao collector respectivo para pag>ir 
os 5 o/o, e receber uma cedula cum que o ouro 
póde girar. · 

Concluio dizendo que não se deviR deixar ao 
apresentante do ouro a escolh>l da mo11da, a que 
o queira reduzido, rnas detPrrninar oa íórma da 

. lei, que seja metade em pP.ças de GS!OO, e outra 
' metade em moedas de 4$01)0, que deixão m>lior 

senhoriagem ; e que P.ra dPsnecP.ssario tratar agora 
do sy-<tema monetario, por·1ue por muito tPmpo 
emquanto circular cobre e papd no Braz1t·não 
terá moeda f,,rte, mas esta só corrtJrá nc1 com
mercio como genero, que ha dP. ser exportado. 

Offet'eceu emenda que foi apoiada. 

o SR. CESARIO DE 1\f[mANDA. fallon a favor da 
rese>luçã•1 como SA acha, e entendPu qnP. nlldll se 
devia dizer sobre a moP.da, qu11 se deverá cunhar 
para entregar ao apresentante do ouro. -

O Sr. PiresFerr·etra continU•lUll sustentar 
a opinião que já emittira ; opp11z se a qnP. se 
desse ao apresentante mt1tade em moi<das de 
4$000, porque era o meio de não . ir 11uro algum 
p><ra a casa da moeda, por Be lesar muito assim 
o interesse· do apresentauta ; 'lJostrnu que contra. 
band"s ha que sendo velhacaria, ni\o sa reputava 
crime, os quaes como este ninguem denunciava, 
quando o ouro corre pela praça comn se sabe, e para 
cujn absólviçào º" magistrados achariã·• muitos 
meios quando fos,.;e denunciado; lembrou que o 
maior ou menor preço que obtinha o vendedor 
pelo ouro não indicava que tivesse mudado de 
valor, porque o val11r era semprn o mesmo, pois 
o mai•'.J' ou menor valor da especie em que é 
pago_ o producto d•• ou10 vendido compe11s~ o 
maior ou menor preçn qu" pelo onrn se obt>im. 

Concordou em que o valor tiH todos os gPoPrns 
dApende do preço pnr que corrf'm n11 praç11, mas 
fez ver que tem si1ln gPral111Pnte rec··nhecida a 
nec~ssiilade d11 esLabet. cer· um padrii" ou :ypo 
de valor por 11ndH se rngulã·• os mai< VHlnr ... s, 
e como o ouro é innPgavelm.,nte o mais proprio 
para isso pnr não e,;!ar t>1o suj .. itn a o~c11l11~ões 
como os outros 111etaes, as rrll\'Õ•,s rê111 deite Ítii Lo 
o padrão ou typo de todos us val11res. 

O Sr. Hollanda ach11u escura a rP~nlt11;iio 
porque podia enten•ler·se de •lnus 111odos-Jo, que 
o apresent-<nt" seria obrigado a µagar os. dirnito" 
de 5 % alP.111 da senhori11g .. 111, caR11 ern q11t1 ni gu,..rn 
levaria o seu ,,uro µa1a cunhar;-2°, que era 11bri· 
gado á s•;rrlroriagenr. e ·ent>io s.- ia pr•111111v,.r a 
immoralidatle, o que 11ào convinha a lJ"C" de 3 
ou __ 4,QOOS que a casa da m(.eda póJe lucrnr com 
esta mediiia. 

Fez fllgumas reflexões para SP acabar cnin o 
direito sohr.1 o nuro, que niio s .. pó•l" ~ .. hrar 
como a experiencia tP-rn m••Stjilld,,, •·x;:eptu>11las 
as cornpa11h1as dtt 111in.,raçã11, que ni\" P"derrr 
defrau•lar os direitos pda obrig •çii•> que têm 1le 
publicar aos acchrnistas as cuntas dos lucr.1s, 
desp•'Zas, etc. 

O Sa. CAETANO DE ALMEIDA p<\dio e obteve 
lice11ça para r1·tirar a sua ~""'nela. ' 

D"pnis de mais algmnas r1•fiexões foi appr•1vada 
a resoluçno e r1•gPit .. das as emen1laA. 

Eutruu em dbcus:iào o prujectu de lei parn 

autorisar o governo a recrutar 1,500 homens em 
todo o impArio. 

o sr. Rebouças achou innispe11savel que 
se rP-crute, por'lue a tropa de linha é até-eco
nomica, quando o s1nv1ço que a ella im• umbe 
recabe sobre pPs-<oas que emprPgadas r•as •uas 
respectivas profisgõ1•s ·podem dar rn ·ior pr .. ducto 
á 11a.;i\•1, ma>1 entHndi.u q110 tal recruta111~nt" era 
impolitico e inconveniente nas acluirns circum
stancias, riuan•io ''S povos, e com p11rticularidade 
os da Bahia, reclamJ-ío principalmente rH111edio 

·sobre a moeda d" cobre e ácerca da lei das guarclllS 
11acio11aes, que lém causado muito desgosto naquella 
província. 

Fez ver que não era proprio de legislarlor, e 
muito men11s de [Agislli•Jore.; br11zileir,,s, que se 
devem identificar com os malP.s dos seus C<1llCi
dRdiios para tratar de os rem><diar, que na occa
sião em •1u~ a 11111;•10 esperi< prnvidencias salut>irHS, 
em vez 1iell •S lhe mao dem sa .. grias e por 111eio 
de uma lei tle recrut-1m P.11to1 vexat<1ria e incom
rnoda, e de nenhum modo adaptada ás nossas 
ci rcu rnstancias. 

Pe tio o adiamento até que tP,nha passado a 
lei dn recrutt1menLo, em que se marque o modo 
d.i proceder a elle, quaes os indivíduos recru
taveis, etc,_ 

Foi apoiado o adiamento. 

O Sr. ª""end<>? opµnz.se ao adiamentn pela 
neci->ssi·l 11le que o estado tH•n de p• ovêr á sua 
:1eg11r,inça, n>1·• h~ve11do praças sufficie11tes para 
a guarnição das fnrtalAzas, serviço em q u não 
µodiào ser e111pregaJ•1S as guarda' nacionaP.s. 

Not••U que b&m pouco t•.i11µ0 havia que se 
ª"cusát'a o gov..,rnn d e ter desrnantdad" a t""Pª' 
e disto SH lhe tinha foitn um crime, quando aliás 
circumstancia~ po<leroga, hav1ão tornad" in•lis
pensavel a diminuição da força; e que hoje que 
s" propunha um li111ita1lo recrut••mento dll µrnças 
indisµensav"is para 11ossa sPgurança, já se gri
tava que se qutJr tirnr o sangue dus brazileiros 
e nutra' cousas desta ordem 1 

L ·111brou que, para a "xpediç1'io contra Pinto 
Madeira, havi>iu i·I·• homens quA nà11 erão sol
dados, aos quaPs a j1111ta da fHze11•la d" Per
nambuco s11 vira forçada a ab11nar vPncinwntos 
q11-1-i i"UaP.s tios 1l11s gu 1rdas 1111111iciµa"s pPr111a
nPntes,",. •\llA a ca1nara n:i" p111lia deixar de 
·1pprov.i1·, p11rque t1ssi .11 o f>Xigio a 11q~enci11 dus 
cir.:11111sla1u:iHS; •\Ull as noi-i-as f,,r1nlezas e-tiio 
qnas1 ahlin•l1111a•l>1s; e •JUA 11 corpo de municipa~s 
p··r11111n"ntes i111:11mhi·h c11mo estri d11 i111p11rt11nte 
B"l'VIÇll •l 1 p«lici>I da c11laJe, n1io pÓ.Je f ·rnecer 
prnças par, rles · ll<~a111,.nt11s ; sP.n•lo a cnnclus!lo 
rlistn 11Pc~s.;11r:a111Pnt" •Jll" a res11lucii11 dP.via passar, 
P111b11rn s·· dê aos :rnl·lad«s recr11ta1los um V•~n
cirn., .. t<l algurn t .nt, 11u1.1s VH11t11jo-n, c11mo o Sr. 
m1 .. istro ,J,. gu«rra Lo!(inua no rtilatono. 

O 81\. M NTJ,;ZUMA lembrou que havia passado 
1•m pri111P1r>l " já sP. . tinha dado principiu á 
5i-,gu11 -la .1i,.c11s.;à .. 1l11 li<1 d" r•-crntam1111t-1, e por isso 
conviria co•1clu1l a, o que entP.ndeu que era 
p11ss1vel em breve, e tratar Stl dep11is deste pro
jecto. 

O ~R. PRF.RIPENTE declarou que ficava a materia 
ad: da pela ll11rli. 

E 1Lri1u Plll discll'l>iio · o art. 7° do projecto de 
l· ·i par-1 flxaç :io .tas f .. rç11s n .. vaes: 

u Art . 7." O g1w·-rn•> pod~rá recr11t1tr para a 
nrnr11j .. , na fón11a •I • lei, t·nitas praças qna1!tas 
furem 11ecessarias para corri pletar as f .. 1·ças acima 
decrda las, no caso 'de não !JavP.r quem se ajuste 
por meio olP prP.mio. » _ 

An •111al h .• viào sido off-;recidas as seguintes 
emHodas: 

D" ::;1., C·•rneiro Lei'io: 
" D ·µois .111 p 11avra-marujll-Rccre<cente-se-e 

para o corpo úe artililana dtl mariuha. » 
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Do Sr. Rez11nde: 
cc Supprimã•H'<e as palavras-para a maruja .. » 
o Sr. Fe1·rerra Fr"nç ·~ di:.se que sendo 

a actual lei <lo recrutam .. nt•> anterí"r á con~ti
tuíçãn, ella não a ·reconh..,cia: pois diz o art. 150 
-uma ordenança P!!pAcial regulará a organisação 
do ~xP-r·cito do Br •Zil, etc, -parecendo-lhe que a 
man"ira de recrutar é parte desta organisação. 
NAgou a · hypoth..,se de que não se pudes~e acear 
quem se ajuste poi· mefo de premio, porque os 
navios m .. rcantes achlio marinhpiros sem os 
conKtranger, mas . ajustando por prnço que con.vém 
ao que carece, e ao que se propõe a prestar o 
serviço. 

P a ra continuar pedio e obteve os seguintes 
esr.larecimentos do Sr. Maci P.l-qu" os marinheiros 
da l• r.las><P. f:(anhão pnr mez 11$-os priin.;iros 
marinhr.íros 10$-"s SPgundos 8$-o;; grumetes 
48800-ns moços ou pagens sa-P. isto além da 
racão de carnH !'.algad>1., toueinbo, f ., iji'io, etc., e 
que se não p .. rtia b~m saber quanto elles lucrào 
n"s navins mercantes, porqu~ )ljustào-se p .. r via
genR, p ·•~ando · se Am regra mais nos vasos de 
guerra, ondA com tudo nãu gost~ o de servir, purque 
ha -certa Jisciplina, que niio têm nos navios 
mera.antes, ~endo esta r epugnancia maior em 
tempo de guerra pelo perig<> de vida que cor
rem. 

Informou mais que a bordo dos vasos de guerra 
não são pagos quando querem, te1Hio até havido 
officiaes que pr.omov~m a deserção delles para 
ficar em com seus salarios. 

o Sr. F e rreira França achnu muito 
limitados estes vt>ncimentos por home11s, que 
exArcitão um trabalh·• muito maior do que o na· 
tural, que P.Xi g" tempo para ª" aprender, e que 
trRz comsig .. grnndA risco de vida e capita"s, e 
até de i>nfermidades mais com1nuns nos navios 
de guerra; attribuindo a isto, e a não serem 
pagos quando querem (O qUA aliás dAVÍa ser de 
5 em 5 dias como se faz aos soldados) a rPpu
gnancia que elles t êm ao serviço dus 11avíos de 
guPrra. 

E nt1mdeu portanto que se não devia autnrisar 
o g"verno a forçar os maruj••S a servir, não só 
porque, sendo o ,Jif~ ítn de propriPd11'1e gar11ntido 
pel~ constituição (~~ 2~ do art . 179) e SPnd•> a 
propri Adade da pPssoa, e serviç .. s cie cada um 
muitn mais preciosa do que a extrin!lecR., nest'' 
autoris><~iio se ia atacar o dirnitn de propriedadtl; 
c" mo porque não é até conveniente servir com 
homens que, quando podem escapào·se. · 

Prnpnz que em lugnr do art. 70 se disRess6-
o governo po•lerá contuctar para maruja as praças 
necessarias para completar as forças acima de· 
cretadas. 

Foi apoiada a emenda. 
o _Sr. :Et,e"e:nde fez ver qu e era indispiin

savel, que quando o gnvArno não pud~sse obtRr 
a gentA nPcessaria, recrutas~e , por· 1u"' cio contrario 
podia padecer o serviço; havend" tsnto dir~ito d.i 
exigir de uns que contribuão para " def .. za da 
patrin (c'onst. art. l4ô) c"mo de nutros que con
tribuii.o parn a mPsma dpfi'lza co•n o producto do 
seu trabalho. (Cunst. ~ 15 do art . 179. ) N iio 
attribuio á falta de snl.lo a rµpngnancia que 
têm os marujos de .•ervir nn11 vasos de guerra, 
mas á proh i bi ~ão da 11eu-oc1Qr,,m, quP. não RXist•' 
nos mercantes, onrl " lucrão às vezes muito, como 
nas viagens para lndia, etc. -

o Sl", Oosta Ferre,ira mostrnu que não ti
nhama~ meios para occorrer ás avultadas des
pezas que devião res11ltar de um e11jam1rnto ainda 
roais dispendioso do que o actual, e de gran·le 
augmento t.le soldos á maruja, despezas que ião 
sabir das costas dos lavradores, que o artigo 
autorísava o recrutamento no .c.tlsO de não haver 

outro ri>medio, e que todas as nações têm lançado 
miio deste expedi<'nte. 

F>'z algumas reflexões sobre a nAcAssidade de 
castigar os offici>1es, que se aproveitem do salario 
dos marujos. 

o sr. Rebo\1Qa" propoz que o projecto em 
discussão fosse substituído · pelo art. 7° do anno 
passado, por lhe parecer melhor, e devei'.'. ser 
perpetuo emquanto circumstanclas novas não occor
rerem , visto que aind.a ninguem se qµeixou 
delle. · 

LF.mbrou que a constituição dos Paizes Baixos 
de 1815 determina que todas as praças do exercito 
e nrmarl.a sejão voluntariamente alistadas, e não 
recrutadas. . 

Fn1 apoiada a- emenda. 
Hoave uma pequ1-1na questão incidente entre 

os Srs. Costa F errnira e Rebouças, entendendo 
aqu«lle que o lavrad.1r paga todos •IS trihutos , 
por ser •iuem pr11duz as matflrias primas : e e~te 
qu" tainbem paga aquelle· que aperfeiçóa estas 
mat»rias primas, e que 8e emprega em qual
quer outro gene ro de íudustrla honesta e pl'O· / 
duct iva . 

o Sr. Maciel prapoz que ao artigo se accres· 
centa-sH •!UA o governo prAfAriria attrahir em 
tempo de paz moços e gru1netee por meio de 
precnios·; me•tida que lhe pareceu da mai<)r utili
dadA para poucll a liQUco irem·se habilitando os 
brazil.,iros para o servil)o do mar. 

F " i apúia<la a emend>\. 
Appr11vnu s a o art . 7• com as emendas dos 

Srs. RPzen•1e, RBbnuças e Maciel, considerando-se 
co•nprRbendida a do Sr. Carneiro L~ào, e com
preh•rndida e prejudicada em parte a do Sr. Fer
reira França : 

Entrando em discus~ão o artigo additivo do 
Sr. Carneiro Leão para que o governo em cir
cumstancia>1 extra"rdinarias po~sa empregar · o 
cJuplo da força, o SAU nobre aut"r ped10 e obteve 
licAnça para a rAtirar. 

SPg1lio-se o artigo additivo offorecido pelo Sr. 
Maci ,, l : . 

« Fiel\ sem eff"ito o art. 5• da lei da fixação 
das forças do anno de 1832 a 1833. » 

D"p1•is de breves reflexõ"s sobre a justiça desta 
medida, não só p"rqn A não tendo sido suspensas 
as ri-,formas dos officiues dn exercito, os da 
armada ficàvão em peiores circumstancias, como 
porque as recompPnsas pAlos serviços feitos ao 
estado são garantidas ptilo S) 28 do nrt . 179 da 
constituição, foi 11pprovado o artigo additivo. 

O SR. REzENDE propoz o depois obteve licença 
para retiri•r uma emenda sua para que o art. 7° 
tivess" execução diisde já. 

C,>ncluida assim _a 2ª discussão, foi. o projecto 
para a commissào que o deve red :gi~· para a 3a 
discus,;ão. · 

Continuou então a discussão do adiamento do 
projecto para se aut<>risar o recrutamento de 1,500 
pr:.iças em todo o imperio. 

Continuáriio a fallar. a favor do adiamento os 
Srs . Ernesto, R ebouças,. Ferreira França, e -
MontAZU•na, por lhes parecer necessario que 
primA1ro passasse a lei de recrutamento. 

Fatiou contra o adiamento , o Sr Evaristo 
mo~trn 1 1d11 qno este projecto era um dos meios 
de livrar a naçl\o •IA grande p11so, que Rliás reca· 
biriu sobro as guardas nacionaHs-que se não 
olevava .a . força n um grão superior aos nossos 
rsc11ralls e ao bem publico-e qu~ a urgente neces
sidade de praças de artilharia tornavão impossivel 
a prévia discussão de um projecto de ·recrutá· 
ml'lnto quP. t em innumeraveis 11rtigos. · 

O Sa. 0ARN H: 1Bo DA CuNa:A, al,ém do .expen· 
dido, lembrou que ns mesmos sénhores que hoje 
qirnrião que primeira.mente S'ã discutisse a lei _do 
recrutamP.nto se haviào opposto a ella quanto 
podião quaudo se tr.l,'tou da sua discussão. ·. 
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o sr. Oaetano d.e AlDl.eida mostrou 

q'ue tinhamos uma mui.to "botl lei de recrutame11to 
d~ 1.822, feita uo tempo do Sr. N<1br,..g!i, e que 
nao i.a .ser oneroso ao_ povo nem era sangria, como 
se dissera, o determinar o recrutamtinto de tão 
p_e_quena e aliá.s indispe11Ravel força, porque pode· 
riao apenas tocarlOO homens ás provincias maiores· 
que. :a approvaçào desta medida não vedava qu~ 
a camar•~ désse as providenci:ls necess11.r1as 
sob~e moeda da iJobr!l e a lei das guardas 
nac1onaes. 

o Sr. Pa'u La Araujo fez ver que era geral· 
mente reconhecida a necessidade de praças para 
os corpos, e que o votar contra o adiame11to er•1 
advogar a ._6llusa daljUlllies SAnhures que a elle 
se oppunhao, porque sé entrasse em discussão a 
lei do recrutame11to, que é .. xtAnsissima, .. bsor. 
veria não só ·a sessão deste anuo, com .. de mais 
dous, e não haveria temp11 para tratar da ref,•rma 
da ...lei das guardas nacionaes e remedio sobre o 
cobre. 

O Sa. SouTo reproduziu as razões que expendsu 
quando propoz o seu projecto. 

Foi regeitadu '' adiamento. 
Levaut .. u-se a sessão ás duas horas e um quarto 

da tarde. 

Sessão em 8 de Junho 

PRESI·DENCIA D<J SR. LIMPO DE ABRJJ:U 

Le.rão-se varias pareceres de commissões ~ue 
tiy rào diversos destinos. 

0°111ti11uou ,. discussão da resolução sutori
sa111io o g"ver.10 a recrutar 1,500 praças para o 
~XHrc1to . 

O S~. MACIEL prop6z que. o. recruta:mento seja 
repart1d? por todas as pro".i'rncias do 11nperio em 
proporçao_ de sua populaçao, f.,z,·ndo. se publico 
o numero de recrutas que cada uma deve for
necer. 

Foi apoiada a sua emenda, e igualmente a 
seguinte do Sr . Rebouças : 

. u Q1ie antAs de recrutamento forçado SHjãn con
v1da?11s oos q_ue se deverem rec1ut •r, e na fórma 
das 10::1trucçoes d.e 182:3.» 

o Sr. May apezar dos inconvenientes e 
nulliiJ.a.tes que desc .. llria no projecto, não teria 
duvida d11 . votar por elle se as pessoas que hão 
de· . ex.P.cutar as i nstr~cçõe; do Sr. N• br!!ga, 
est1vessP.m sempre deba1x..1 dos olho,; do gover110 
ou se fossem trAs ou quatro officiaes h.inrado~ 
que existem no R •o de Jan,;iro, m11s c"mo a sua 
execu<;ào :<erh c"mm11tt1dd a diversos ind1viduos 
quA a podiào fazer b"m .. u tn 11, ao mes11111 temp~ 
que as ditas in,trucções nã•i estáo e1n relação 
à m_!l.iOr ci".1Iis .çà<> do paiz, partJceu·lhe que não 
podiao servir para por elle regular se o r~cruti;.-
rn..,nto proposto. Pard evitar o inco11veniente da 
falta de sulda·los •n1tAn1l1m que o governo teria 
á sua dispo.;ição força sufficiente determinando-se 
que cada praça actíva da guar.Ja nacional tenha 
um cam~rad>1 que pel 1 lei não ~stP.ja em cir
cumsta!ic1as de ser guarda nacional, (sendo eom-

Approvou-se ._ acta da antecedente. tudo so ".armamento 1, co11cone11Jo p>'ra is~o as 
Foi a commissão de justiça civil a rP-pr~sen- praças 11ctlvas com 100$000 a11nuaes, no que 11ão 

ta9ão do visconde de G ya1111a, que pretende se1 ter«to duvida, porq1,., ha guar<fa, naci .. 1111es ·. que 
reliitegrado no lugar dll chanceller da supplicaçrro. gastao 60oaooo: dH m•mtiira que quundu 'uma 

A' cummissão de negocios eccle~iast1cos outra praça eff~ctÍVll não puiless~ ir, i:hau1av>1 seu ca-
dos eleitores de p11.roch1a da villa do Lagarto, marada, e fazh-se o serviço. 
para se crear e.Ui uma freguezia. Achou injustu que b11111e11~ que 11ão ti11hão sido 
- A' commissào de con»elhos geraes outra dos admittidos n°s corpos d11s guard11s nacionaes, 11t1m 

·habitantes do Santa Luzia da provi 11cm d.é Ser- dos munic1 paes ptirmanimtes, fossem rHcrutt1d11s 
gipe, concernenttl á prnpôsta do con1Jelho geral para ganharem o soldo de 91) réis diar1os, ew· 
que lhe tirou a cat··gnria de villa. quanto os outros ga11hiio 600, e que por isso 

A' commissào de gu.-rra uutrn de Ro1que Cu!- seria convenie11te que se ex1uni11asse a lei do 
laço, ·que · pede ser reintegrado 11a dfoctividade orçamento do ministerio da g11e1·r,,, pam vêr se 
do ~osto de capitão da l• linha. · era poss1vel dar-lhe,; um,. va11tage•11, ou ajuda 

A 'commissào de couetitµiçãn outra de Antonio de custo, advertindo que ha uinda na ci..tade 
Maria Revet, que pretende ser naturalisado. muitos soldad1>s dos que derâo baixa, senti11do 

A' commissão de camaras mun1cipaes outra o nobre orau1ir muito que a mail)r purte ·dolles 
dos babitant~s da povoação de It .. bayanínha, tivesse procurado Jlm·prego fóra da cidade, inllo 
pedindo que pur um acto legislativo St:J determine trabalh>1r 11as roças, etc., obriga.cios pela neces-
que ·alli seja 'a villa de Gerú. sidade, 

.A' com missão de pensÕPS e ordenados, outra- de .Pronunciou-se contra a emenda do Sr. Maciel, 
'D. Maria Alves de Almeida e Albuquerque, que porqu.e ia repetir o susto pela~ prov111cías 1 11ue-
pede a coufimaçào lia µensào de 400fl concedida ~e11do o nobi-e orad"r no e •so dti passar o pro· 
pelo :governo, por occasiào do fallecimeuto ·le Jecto, que o l'ecrutamentu se faça na capital 
seu marido José l'auliuo de · Almeida e Albu- debaixo1 das vistns do governo, puro1 u" a liberdad~ 
querque. , de imprensa, repre~euta<;ões, 4u111xas, etc., l)ude-
- A' comroissíio de pol~cia as represent-tções de rião tornai o "1euus oneroso. 

Antonio Candido Cabral e Miguel Joaquim da Dtip .. is de faz~r mais algu111as refiHXÕes, disse 
.Cunha, ,que ped"m lugares da casa, e a de pe- o Sr. o.~rnei 1·0 da e uni.a qUP- de 
tições os requerimeut .. s de Luiz José ·Viegas, todo o discurso do ::)r. M •Y não pudera c .. Jher 
João Luiz Ferreira Durmont, e dos 'escrivães que elle m11strassti a n>io n"cess1dadtl d11 1·ecru-
.l:los juizes de paz das fregu.~zias da Candelaria, tamento, qutt de 11enhu111a fónn•t ia levar o terror 
·santa Rita, S. Jo~ê, Sacramento e Sa11t'Anna ás provinc1as, pois ttra tiio su .. ve que talvez niiu 
·desta c6rte. ch.,g •1sse a lG re\Jrutas µ•ir ::l0,000 lmbitautes. 

Dírigio-se no Sr. lº secretario uma represen- R"couheceu que com effeito era po11co pagar-se 
taçào dti Francisco XtlviH Ouutinho, pedindo que 90 reis por dia a cada soldad11, incoav<.uiente 
lbe sejão conservados os vencimentos c11u10 e>cri- este que se_ roct1a rem .. ver na lei d" urça111"ntll 
pturario ·que foi da redacçào · dos diarios, boje appl1.Jaudo , lhes mais allluma cousa, mius não 
encarregado de coadju-var os trabalhos da secretaria elevando os solJ••S a üOO réis diarios, não só 
da camara. porqull em tudos os paiz 0•s, com" Ingluterra, 

Foi approvnda a redacção da resolução auto- Fra .. ça, etc. as pess11as encanegadas da p1ilicia 
risando o provedor da casa da moeda até ., fim da:i cidades sempre são mais bem pagas, mas 
de Junho de 1833, para receber e cunhar uu 1·e- até porqu~. apezar de Stl terem augm. nta•lo os 
duzir a barrns o ouro que- se lhe apr .. s .. ntar, posto Vtl ncimentos d.~. alguns emprngaii"s de divers"s 
!JUe ·não veuha acompatih~do :da, 'compllt,,nttls :i' repartiçõ\js, este augmontu·se não tinha dado ·a 

'gíífos, ·coPtl\ndo os direitos devidos. · ' todos. . 
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a l •' i d .is anardas 11acinnR.llS niio cnmprnhendeu 
e cnmo ..,r';;. 11: ·1 P.gav"I i:r precis:io dP pra.,;as para 
guar 1><cer a,; n .. sMs f •rtaleza:i, não podia a reso
lu\·iio tl•Hxar de pas,;ar. 

Co11tinuRnd<l mnstrou que não havia t1rn1pn 
para se d1~cut1r 11 _lei do recrut:lrB•·nto, 'lllP. 
aliás podia ser suppn.ta sem 111conv"m ··11t11 pelas 
instrucçõ"s d" Sr. Nubrnga, mi.•• puJtindo .t~i · 
X••r-se de acudir a u111>1 nHcessiiladP t>'to 11rg .. nte,. 
qual . a du i-.icrutll111P.nt • pro posto, só_ µur•1•1e a 
camara ainda nà•• fez a 1><1 rnsp~.c·tt va, ''omo 
te111 d .. ixado .te fazer muitas oi1trus, parte Hill 
conse•Jlieni:ia dos émbaraç11s p .. st .. s P"ln go 
verno lra11•acto, e part~ p.0 rque os importantes 
trabalhos de que a cam •ra se tem uccuµado, 
não lhe têrn deixado tempo para a fact.ur 1 de 
taes leis, s~m as _qua~s co111t11do i\ impnss.ivel 
quA a constituiçi\o S« ponha tnda em pratica. 

RAconheceu que o Sr. M y ti11h•1 muitas idéas, 
mas tinha au mesmo tempo o d .. f,.dto de quer 0·r 
gov•·rnar o muudo por ~ua cab,.ça, hléas qué 
n .. m sempre são taes IJUP. p11SS>iu mnecer a 
consi•l .. raçào da · carnara, 1·01!10 - p.:ir ex~mplo, a 
d11s administraçõ~s par,1chiaes, qtte seu propr10 
autor não pôdtt ~xplicar de modt1 que fosse e11-
tendid·1 .; e portanto era pr.rm1ttido observar que 

·se o Sr. May estava persuadido que podia 

Co11clu10 dízP. ido •\UFl niio se ia a~snlar as 
pr11vincms , ""'° lf' v:u o susto ao seio da< familias, 
C•)lllO o r Acr utam•mto_ de 100 ou 50 h ·•m •111 s que 
se p•;•iPria fazer em cadR. u11H província, ao 
mesmo t•rn1po que e-ta mttdiila é muit•) nPcessaria, 
como provára ,. illustre autor ~o _p_:ojecto, .e 

· at1toris,1d11 · pel•1 art U5 da const1tu1çao_ que diz 
que todos os. brazileiros são obrig><dos a pegar 
em armas para s~st.en tar a indepPndenci~ .ª i_nte
gridaJA d" impeno, e defendei-o de seus rn1m1gos 
externos ou intern .• s. 

occorrer ·sé á necessidade µrts.,nte p..to meio 
que ap·•ntara, o nob.re orador esta.va longA d;, 1>e 
persuadir da poss1b1l1dade de o por em prat1c-1. 

, Dticlarnu que se conformaria com ª" opi_niÕP.S 
do Sr. F.-rreira França ·se estivesse no céo, ma~ 

• não ac .. ntecead., as<im, e estando1 o nobre orador 
neste mundo, não p11<.lia c1111_cordar con.!._ elle ; e 
por isso votavt1 pel•J r .. crut'.:lmP_nto eia< p.-aças 
que se propu11 ha, as •1ua .. s nan ia·• dar força ao 
g11verno, por•1ue o gov ... rno ~ctual se apoia na 
opi111ão naci1mal (muitos apoiados), e para sus· 
tentar a ordem co11t11. va c11 •11 a,; guardas nacio 
naes, que têtt1 feito relevantes serviço~ á patria 
(muitos apoiados), que do coi;lrario se t1cht1r~a 
e111 circumstancias bem de~graçadas ; .mas erao 
indispensaveis para guarnecer as fortalezas, que 
do contrario em breve fkarião ao desamparo. 

Mostruu que não havia razão em increpar·se o 
governo por· ttlr destituido a maior par_te da tropa, 
porque isto tivt>ra lugar p"r uma re<oluçao, na qual, 
querendo re111edia1 as injustiças do antig11 g11vttr!10, 
que promettera •111e o ,,oldado, qt1'3 t1v<is"e s erv1°10 
ta11tos an11os, obteria a sua baix11, e depois fa.l· 

·tara a.i cumprimento desta µromessa, 11. as,em 
biéa tinha d.-tHrmina lo que a d1spos1çi\o da lei 
tivesse restricta •Xe cução, ficando atti removido 
deste moJo o susto qt1e tudo< tinhão de ass.mtar 
praça, nascid;:i do não cumpriment<1 da lt1i, ge
mendo os pobres soldado:; d db 'li.'.'o da .banJeirn 
por longos annos. " que e1: •1. tao nocivo, que 
até um ·leputa.tu da França d1z1a •1ue um :;oldadú 
que . está deb11ixo das bandeiras uito annus perde o 
habito de trabalilar. 

Concluiu dizendo que o recrutamento proposto 
não podia acarretar os males, que se ~nnunciavH.o, 
nem encontrar tamanha repug11anc1a nas pro
víncias, como · se havia dito, pois o n11bre orador 
aéhavá que o Brazil estâ agora em circu111stancias 
taes, qu.i se a ca111ar11 dos deputados sa11ccio11 ur 
qualquer lei ou medida, os brazileiros de todas 
a,; provincias a hão de rec,·.ber e ex><cutar 
(muitos apoiados), opinião esta. base~da na ex
periencia, porque todas as prov111c1~s, 11ao obstante 
pequ· ·nas dis;;idencias 4ue têm havido, qu ere m ser 
un1Ll11R, rec1111he•1endo qut1 uno ita desgraça maior 
dn que d1vi d 1r.,m ·<a, como prova 11 que acunt · c«u 
{I A111.-ricn I:l .. ~panbôlu, 1• .. de a l'Ppuhlica UH e ... 
lu111l.iii1 até dt"supp11rncPu; e a !L1tl1a •1ue h11je se 
ach11 11ppn111idH, d1v1diJii e1n pequ~nus c1rculus, 
suj1·1t11:; u poL•no1us 1•strangdr •S. 

o · Sr. C .uel.uno ele Al111eida fez vn 
que esta11do as ar11:as nas . 111à .. s dos ciolad1ios 
mais pr11prios para ddender .. m o Brazd de 
qualq11er 111im1g , inter no e 1xt .. 111n, e cair. gand" 
o tralrnlhQ tutlu ~obre elle~, 1·111qua11lo._ a·1udl.;s 
que têm menos que perder, nad~ fazem, era justo _ 
que o recrutamento fosse recahir sobre os que 

O Sr. F""rrelra FranQa .principio11 adver
tindo que nà•• >abia se podia ser obj~cto de 
resolução o negoci_o de que se trata.va,. ou se 
devi" ser decrPtt1, porque sendo. de maior 1mpor
tancia, convinha que fosse considerado mais de 
uma VHZ. 

p .. ndo porém de parte esta questiio, disse 
que lhe parecia que S9 não podia mandar fazer 
o recrutamento sem determinar a m1rne1ra por 
que devia ser feito, para o que não podiào ser.vir 
as in<trucções do· Sr. N·•br.iga, por terem sido 
felt:1s antes da constituição que manda que a 
organisaçào do exercito seja reg1llada p 0 1r uma 
ordeuanç"' posterior a ella, o,-denança em que se 
ach, comprehendido o recruta·n~nto. . 

Pronuncl·•U-se a favor d·i recrutamento volun
tario, como se fez o •i"s municipaes permanentes 
e em Pernambuco, quando o governo Jaquella 
pr.1vinci 1 prodamou que carecia de sold11dos; e · 
quando não clfeguem as rendas para este fim 
devião augmentar-se. · 

Lembr1m o projecto que offerecêra, e que a 
commi~sào tinh,1 julgado util, . para se e~tabelecer 
um .iury em cada uma dt1s paroch1as, o qual 
indique quaes sejà.i. a,; pes.;?a:i. que devem ser 
recrutad •S; e a me 0J1da qu~ rn °h~àr11 o Sr. May 
tu·I" P>ll'a provar que . não faltao exp_~d1entes. 

Concluio faz,mdo 111a1s algumas rdiexoe:i sobre 
o i11conve11ie11te de remover os recrutas de umas 
p11ra outras províncias . . . 

kliada a ma.teria pela hl)ra, entrou em d1scus
s<lo a lei da fixação das furça~ terrestres. 

" Art. l.• 'As forças de terr11 ordmarias no 
anuo financeiro q11e ha de correr do l• di:. Julno 
de 18:3;:3 a 30 de Junho de 1834: constarão : 

« Si l.• Dos 11ffi.c1a'3s e mais praças dos corpos 
dP. tre"il a rmas, .. rganisados por decreto de 4 _de 
Mai11 ,Je 1831; ficando reduzidos a 8 batulh<?es 
de caçadores, e a ' tres os wrpos de cav'1llar1a; 
não poden •lo excnder ª· forç.a to~al destes cor(l'OS 
a 8,000 offic1aes, offic1aes inferiores, soldados a 
mais praças. 

« S) ·J.• D is generaes e officiaes gue devem fo~mar 
o e,;tado-maior· do •Xercito- offic1aes engenheuos, 
avulsos dM officiaes inferiores, que em conse
que11ci11' das redúcções ficarem .sem destino, e das 
repartições existentes.. - . 

" Si 3.a Das companhias de art1ftces .do trem· de, 
artilharia. » · 

o SR. l• SECRETARIO informou á ~ai:iara de 
ci,u~ rec.-bera u111 officin do Sr. m1m;;tro_ da 
guerra, e111 que participava nàll poder as_s1st1r á 
di scussão por estar mol~sto. 

O SR. MoNTEZUMA pedio ás c011lmissões que 
\h .. dissessem se se pretende acabar c11m um 
corp" de 1·avHllaria; e neste caso q.ual delles era, 

·se o de Miuas, ou algu111 do Rio Graude do 
8ul. 

o sr. l\'.laclel ·r~spondeu que have~do na 
· co111.,dssfio talvez R.lguem que f11s~e d1s~orde, 

mórmeute nas actua.es circumstancias, nao só 
subre a extiucção de um dos C<?rpos de cava~la
ria, como até sobra a compos1oao do exercito, 
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ácerca do que ha razões pró e contrá, a mesma 
commissão comtudo se cingira á8 informações do 
gover110. 

· Q11a11to ao segundo quesito nada póde responder, 
pOr<.Jue das mesmas informações não consta 
qual dos corp()s de cavallaria pretBnde desman
char, fundado o governo no art. 148 da consti
tuição, que diz que a.o poder executivo compete. 
prtvativamente empregar .a força de mar e terra 
como bem lhe parecer .:onveniente á segurança e 
defeza do ímperio. 

cnsr. :M.ont;ezu.ma se não satisfez com esta 
resposta, e manife~tnu o SP.U sentimento de se niio 
achar pres_ente o Sr. ministro da guerra, não 
só porque queria· infor~nações sobre quaes dos 
corpos pretende o governo dissolver, porque era 
conh.ecido o inconveniente qne nisto haveria se 
fosse algum dos do Rfo . Grande, por estar a 
expirar o terll!O do tratado, e _não se poderem 
talvez decidir as questões 8enão pela guerra; 
como por11ue queria SP.r informado se já fôra 
dissolvido um corpo de cavallaria antes de haver 
lei que a isto autorisasse o governo, como 
conRtava ao nobre orador. Como porém era im
possivel obter taes informações, declarou que 
votaria contra ·o art. 1.o Pareceu-lhe além disto 
demasiado o nu1i1ero de 7,000 praças nas actuaes 
circumsta~cias, quando existem as guardas nacio-· 
naes, sobre o. que- o Sr. ministro tambem pode
ria infurmar, se estivesse presente, mas como 
assim não era . pedia que a com111issão lhe desse 
os esclarecimentos a este respeito. 

o SR. DUARTE SILVA propoz que em lugar de' 
-tres corpos de, cavallaria-se dissesse-e aos cor
pos de cavallaria já organisadus - porque el<ta 
arma é indispensa.vel no Rio Grande do Sul, 
ainda conservando-se na defen,;iva, e por is~::> 
não convi!?ha proceder é. dis,;çilução de um dos. 
ditos corpos, pois em ca_so ·u1'gente não é facil 
organisal-o com brevidade, por ser arma diffi
cultosa. 

O SR; VEIGA propoz uma emenda para se 
extinguir a lPgião de l• linha de Matto-Grosso. 

Foi apoiada, 
o SR. BAPTISTA. DE. ÜLI'VEIRA se oppoz á 

emenda ·que propunha a conservação de 3 corpos 
de cavallaria nas fronteiras do sul, não só porque 
dous destes corpos bastão para a dPfeza das 
fronteiras, como porque o de S. Paulo chamad'o 
está quasi extincto por falta de praças, sendo 
provavelmente a extincção deste corpo que o Sr. 
ministro da guerra tem em vistas. 

o sr .. Souto disse que a corhmissão assentára 
que devia designar a mesma força que pedia o 
governo, porque não tinha razões para fazer o con
trario. 

Quanto aos corpos de cavallaria observou que na 
província de _M:nas do 1• de Julho deste anno 
em füante . ficào . supprimidos todos os registros 
que erão guarnecidos pela cavallaria de. Minas, 
e por isso · era desnecessario que a provincia 
c·ontinuasse a ,carre·gar com um peso que é só 
oneroso, e de que nào póde tirar vantagem ; razão 
porque ao propunha a extincção d1 ste . corpo ; 
senJo de suppõr que o governo providencie sobre 
o meio de. subs~ituir o destacamento daquell3 
corro . que se acha' nesta capital. 

o Sr. carneiro Loão disse que supposto 
tenh!io sido .extinctos os registros, com tudo ·o 
corpo de cavalt..ria de 1ª . linha de Minas tem 
outros muitos serviços e obtigações em que se 
empregue, e por isso o nobre orador votava pela 
emenJa que mandavJJ,_. c.on_ªervar os 4 corpos, 
pois não julgava con-veniente acabar com este 
corpo, sendo talvez o mais disciplinado do exer-
cito, para depois talvez recrutar outro. ' 

O Sr •. Veiga disse que a força militar que 
'XOMO l 

existn na sua província, é desproporcionada não 
só á populaçãn da província comn aos seus meios 
pecun 111rios, além de que a legião que lá,se acha 
não é a mais propria p'ara desemvenhar o ·ser
viço, porque sendo a ~'rovin.cia cortada de rios 
e serras, e tendo falta de estradas e pontes, a 
cavallaria ai li é absulutame11te inutil ; que 'de 
mais no estado em que está a provincia, ella só 
póde fazer guerra defensiva que é muito irregular, 
e para o que us pedestres sà1) melhor gente, 
porque se transportàn com· facílida1le de uma 
parte pira outra; patisão rios, pantanaes, atra
vessfio mattos, etc. ; selldll- até o seu armamento 
mui ligeiro, P"is consta de urna ·espingarda sem 
bay •neta, e uma PSpada ou facão, de. que não 
usão como arma offonsiva ou defensiva, nras para 
remover alguns embaraços que encontrem nos 
caminhos. 

Fez ver mais que além disto os pedestres são 
mais economicos; que a província nã" tem meios 
de pagar a legião, a qual encontra repugnancia 
nns habilantes e chegára até a fazer rusgas, e 
portanto convmha acabar com este corpo, pois 
ainda quando nenhum outro motivo houv,;sse 
bastava a sua insubordinação para o não con
servar. 

O Sr. Ge"tulio oppóz-se á emenda dó Sr. 
Veiga· por não ser util, e até pel·igosn, não de
vendo a carr!ara fazer leis para não serem execu· 
tadas, ou cuja execuçiio encontre repuguancia da 
parte dos povos; não util porque a canrnra ainda 
no anno passado decretou nova organisação, a 
que se não procedeu ainda, e de cujo bom ou 
máo resultado não póde saber; perigoso porque 
nenhum cidadão das principaes familias de Cuyabá 
se querer<'i. ali,,.tar no corpo de pedestres, o que o 
nobre cirador sabia por experiencia, pois querendo 
destruir este prejuizo mandára que dous irmãos 
seus fussem assentar praça alli, do que. re~ultllu 
que· não erào recebidos no c.irculo dos offic1aes 1 
etc. ; de maneira que foi obrigado a requerer que 
fossêm removidos para outro corpo. 

Accré.scentou que o fardamento dos pedestres 
não passa de umas ceruulas e um chapéo de 
palha, sendo o seu serviç'l remar nas canõas e 
carregar mallas dos correios, ao que nenhum 
cidadão das prindpaes familias de Cuyabá que· 
rerá sujeitar-se. 

Quanto á rusga que fez a leg1fio, docbrou que 
era pnrque ha dous annos 11íi.n se llw paga, cos
tume já tão autig" que naquella provinda appa· 
r•iceu uma vez um rt;qtierimet1to de uni pedestre 
que servia havia <10 anno~, sem que tivesse rece
bido um· real de soldo ou fàrda111ent o, facto 
talvez unico no mundo. 

o Sr. Veiga sustentou a sua emenda ex
pondo os serviços que têm feit1J os pedestres, 
emquanto a legião: apenas lhes tem enoinado a 
insubordinação, e não fez servicn algum porque 
os mi11cianos continufio a ser n'1erados como erão 
'antes do estabelecimento daquella legião, havendo 
milicianos de,tacr1dos ha 11 aunos. 

-Não entendeu que houvesse tamanlla repugnan' 
eia nos cidadãos para a:;sentarem praça no -corpo 
de pedestrAs, porque elle goza dos mesmos fóros 
dP. tropa de lmha, e até o governo despach•rn um 
official para aquelle corpo, nem que da sua ex
tincçào pud»sse re,sultar inconveniente algum, 
porque os habitantes desejão ha muito tempo qu<1 
ella sPja d1ssolvído, não só porque· lhe tem 
antipRthia pelos seus continuados ame aços desde 
18'U, como porque a maior parte da legiiio foi 
do Rio de J meiro, e os soldados de primeira 
linha olhão:. sempre com despreso para os_ mili-
cianos. · · . · , · · 

o sr. G~tu:lio resporldeu, se•aY~-gião não 
tinha feito serviços era porque ainda se niio tinha 

12 
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apresentado OCCaSfãO de mostrar A sua coragem ; 
que era iueirneto dizercse .que havia indisposição 
contra os soldados desta legião, porque todos 
são hoje da provincia, não existindo já os que 
para alli tinhiio sido mandados ; e que, finalmente 
depois da creação da legião não houvera mais 
tão longos destacamentos de milicianos. 

Quanto ás rusgas repetia quA· erii por nilo ter 
sido paga, porque, tendo o governo mandado os 
supprime11tos na fórma da lei do orçamento, . a 
junta applicára . este dinheiro ao pagamento de 
dividas atrasadas, o. que motivára uma ordem 
do ministerio da fazenda para que a junta não 
pagasse mais nenhuma divida atrazada, e que 
mandasse as contas de sua despeza, etc. 

O SR. VEIGA respondeu que se não tiriha havido . 
guerra externa, houvera a dos índios, para o que 
muitas vezes marchão mais de 100 milicianos : e 
pelo que respeita ás dividas atrazadaO:J informou 
ã camara que todas são mihtares, e por isso 
tanto fazia pagar primeiro umas do que outras. 

O SR. GETULIÓ reconhe. ,eu que a divida mi· 
litar de Matto ·Grosso monta a 700 e 'tantos cuntos 
na verdade, mas era · sabido que se tinhão com· 
prado · titulos della a 2 %, de maneira que com 
2H compravão lOOH, que mettiào em conta, e por 
cuja importancia sacavão sobre o thesouro. 

Declarou que ta111bem estivera á t~sta da admi
nistração, mas não achára jámais que o governo 
devesse P'•gar dividas de 50 . a 60 annos, ao 
mesmo tempo que deixava morrer de fome os po
bres soldados que e~tão servindo . 

Concluio dizendo que a assembléa havia decl'e· 
tado o pagamento da legião, e tinha mandado 
organisal-a, o que ainda se não foz, e por isso 
não devia ser extincto, até para não dar um 
nocivo exemplo dtt instabilidade .nas cou~as, 
desfazendo-se em um anno o que foi feito n.o 
antecedente. 

o Sr. Maciel ponderou os inconvenientes 
que resultâo de se querer força militar onde não 
ha homens, nem dinheiro para lhes pagar, ao 
mesmo tempo que esta força é no Matto-Grosso 
desnecessaria Am grande parte, porque tendo 
500 leguas de extenção a sua fronteira, · sendo. 
cortada de rios. havendo alli grandes desertos, 
estas circumstancias são a melhor arma que se 
póde oppór ao inimigo que se vê ot.rigaíl.o a 
viver da boca das espingardas, e está sujeito a 
todos os incommodos insepa.raveis de uma guerra 
de tamanha difficuldade ; accrescendo a isto que 
a _experiencia tem mostrado que quani!o o inimigo 
entra em um territorio, ou é veµddo, e então 
salte, ou é vencedor, e então ordinariamente não 
conserva a praça. Não havendo pois necessidade 
de tropa de l8 linha em Matto -Grosso, e sendo 
ecooomíca a emenda prpp<Jsta, foi de opinião que 
passasse. . . 

Conclui o 1 votando a favor da conservação do 
. corpo· de cavallaria de S. Paulo pela necessidade 
que temos de força no Rio Grande, visto que 
ainda não está cóncluido o tratado de limites, 
ll carecermos alli tal vez , de força: · 

o Sr. Montezuxna. manifestou o prazer que 
sentia por ter o Sr. Maciel concordado com a 
sua opmião, quanto á cons-ervação do corpo de. · 
cavallaria no Rio Grande, não lhe parecendo 
valiosa a razão expandida pelo Sr. Eaptista de -
Oliveira, p·orque se . a falta de praças em um 
corpo_ era suffi.cieote para a extincção delle, em 
breve .flcariamos sem corpo algum, porque as 
mortes, baixas, deserções, etc.; muito dimir.uem 
o · numero das praças, e por isso é necessario ir 
substituindo á proporção que esta diminuição 
tenha lugar, quando a segurança do estado assim 
o eiiglr, como no presente ·caso lhe parecia, 
apezar de lhe faltarem os necessarios esclareci· 
mantos que po~eria fornecer o Sr. ministro da 

guerra, posto que não seja objecto de sua repar
tição, porque ptilo solidarismo do governo, todos 
os seus membros devem estar ao facto dos diversos 
negocios. 

Concordou na conservação .do corpo de caval
laria de ' Minas, que não tinha por 6.m só fazer o 
serviço dos registros., e quando assim fosse, podia 
ser presentemente empregado de outra maueira. 

Apoiou a opi11iiio do Sr. Getulio a respeito da 
l egião de Matto ·Grosso, porque tendo-se determi
nado ultimamente a sua reorganisação, ou· reforma, 
cumpria saber se depois de organisado elle po
derá prestar os serviços para que. foi creado. 

Quanto a dizer o Sr. Maciel que os desertos 
são a melhor defeza, . advertia que s e isto assim 
fosse a força devia sempre conservar-se nas 
cidades capitaes das províncias, mas como isto 
desmoralisaria ·muito a tropa · e não a deixaria 
preencher os fios para que foi creada, o nobre 
urador entendia que tal argumento nã-0 podia 
proceder ; e portanto, se.ndo attendivel a circum
sfancia de se achar Matto-Grnsso longe dos soe· 
carros militares, de· que poderá carecer, cumpria 
que alli bouvesse uma força para obrar em caso 
urgente . . . 

Pediu que a . commiseão lhe informasse, 1°, 
dos motivos porque tinha proposto 8,000 bome11s, 
numero que parecia ocioso; 20 ; se esta- . f«rça àra 
considerada como um exercito uuico, para serem 
os R,000 homens distribuídos pelo imperio, ou 
romo resultado das differentes forças existentes 
nas diversas províncias purque se a cavallaria 
por ex~ mplo, que está no Rio Grande do Sul, 
fór considerada como estacionada naquella provi o• 
eia não poderá stir Temovida para outra proví11cia; 
e se não fór assim considerada, mas como parte 
integrante do exercito, esta nomeação podia ter 
lugar. 

o sr, Ma·c1e1 disse q·ue da sua proposição 
de que os desertos são a melhor defeza se não 
podia tírRr a conaequencia que o Sr. Montezuma 
en'tendera, porque era claro que a força deve 
estar onde a sua pn'lsença é necessaria, ttindo 
comtudo os seus quarteis em lugares onde seja 
mais facil e menos dispendiosa ·a sua conserva-
ção. · · · 

Explicou que o projecto regulava em geral as 
forças pará a defeza do imperio, devendo comtudo 
ser determinada a accommodaçào desta força por 
um acto legislativo, dizendo-se onde devem ter 
seus quarteis permanentes·; ll que o numero de 
praças fóra regulado pela lei feita no anno pas
sado, não querendo a commissão usar do termo 
-bayonetas-por ser pouco oiili tar. 

O SR. MoNTEZUMA continuou a sustentar que 
bastarião 6,000 homens, ou por outras palavrns 
-que era melhor acabar . com o ministerio da 
guerra, e reduzir a força publica a- guardas na· 
cionaes, policjRes e corpos de artilharia para as 
fortalezas, ·e cavallaria para o sul, ou algum 
-outro ponto e nada mais-porque o ministerio da 
guerra lhe parecia que com effeito tinha muito 
pouco <!Ue faz er, accreditando o nobre orador 
que as nossas precisões . de força activa u(l.o são 
maiores do que as dos Estados·Unidos. 

Foi approvado o artigo com as emendas dos Srs. 
Duarte Silva e Veiga. 

Igual sorte teve o seguinte: 
"Art. 2.o Ficão subsistindo os pedestres, ou ligei

ros da proviociat.de Matto-Grosso, e as divisões 
do Riu Doce em Minas Geraes. 

O art. 3° ficou adiado pela bota. 
Levantou-se a sessão ·ás. 2 horas. 
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Sessão em 9 de Junho 

PRESlDENOIA. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvou-se n acta da antecedr.nte. 
Foi á commissão de conselhos geraes lim oficio 

do Sr . ministro. do imperio enviando o'ntro do 
presidente do Ma ranhão com O· requerimento d<>B 
escripturarios e correio da porta da re~pActiva 
administração do corroio e informação do admi
nistrarfor, em que mostra a necessidad'a dos 
ditos empregos. . 

A' de justiça civil um offi.cio da câmara m11ni
cipal d.a . cidade da Bahia, i11formando a pretenção 
do aferidor daquelle município sobre ,um regi
ment9, pelo qual se regule na percepção de seus 
emolumentos 

A' 3• de fazenda uma. representação da socie
dáde defensora da liberdade e independencia 
nacional 'destn cidade, pedindo o terreno em que 
se acha o edificio que servio de p.aço do sena,10, . 
com os materiaes do mesmo edificio, para alli 
fazer-se uma casa de correcção. 

A' de redacçiio um officio do secretario do 
senadn sobre um·- engano havido na redacção dos 
estatutos para os cursos de eciencias jurídicas e 
sociaes: do .imperio. · 

A' de policià os requerimentos de Silverio 
Oàndido de Fada e Francisco Joaquim da Silva 
Vargas. . , 

E á de petições os ·de D. Maria Joquina de 
Araujo ; dos empregados da adminis.tração do 
correio da Bahia : do cabido da Sé primacial, e ds 
Manoel Antonio Henriques Tot1. 

A camara ficou inteirada do offi.cio em que o 
se.cretario do senado participa que nquella ca
mara adaptou, e vai dirigir á sancção imperial, 
a resolução tomada sobre outra do conselho geral 
da Bahia, creando escolas de primeiras letras. 

Para governo 'do senado na nomeação da com
mis~ão .mix.ta que deve examinar as r,ontas da 
tutoria, se mandou communicar-lhe o nuonero de 
membros· de que se compõe a que .foi nomeada 
pela camara dos Srs. deputados. 

Recebeu-se com especi~l agrado a felicitação 
da camara municipal de S. Bento de Tamanduá, 
e com agrado a da sociedade patriotlca da villa 
de Sabará. 

Approvou-se um requerimento do Sr. Rezende 
parà que se peção ao governo os officios do. 
presidente das · Alag6as dando parte dos ultimos 
acon~ellimentos que tiverão lugar naquella pro
vincia. 

Leu .se um parecer da conimissão de policia 
indeferido o requerimento de José Antonio de 
Oliveira Guimarães, que pede ser apL>BentaJo com 
o ordenado do lugar de porteiro e guarda·livros 
da secretaria da camara. 

Tendo declarado o Sr. presidente que ficava 
adiado por haver sobre elle pedido a palavra o 
Sr. Ferreira de Mello, foi pedida a urg~nci ,1, 
que depoi~ de apoiada entrou tlrn discussão. 

O Sa. FERREiRA DE MELLO se oppoz á urgenciá 
por di:sneces~aria, ociosa e prejudicial, visto que 
tendo acamara de decidir sobre negocios de maior 
importancia, _que têm relação geral com todo' o 
imperio, não Ara · bem que ·preferisse objectos 
particulares de um ou outro individuo. 

O Sa. CARNEIRO DA. OÔNHA. achou o negocio 
simples e· por isso devia approvar-se o parecer 
da commissão, que fez sdu dever indeferindo o 
requerimento de um homem que pede.• a aposen· 
tadoria de um lugar que exercia na camara em
quanto _está · exercitandtJ outro emprego. 

o sr. Rezende não se oppoz a que se 
indeferisse o re·querimento, mas votou contra .a 
urge.ncia para que não passe o principio preju
dici>ll, ecn .. que ,se (undár~ . a commissão, de que os 
empregados da casa não têm direito ás aposen-

tadorias por não serem empregados publii:os, 
não só porque de facto o são do mesmo modo 
que os das di ver,; as estações publicas, pois aliás 
não deviiio ser pagos pelo thesouro, maR pelos 
Srs. deputados em particular, como porque, para 
servirein bem, . cumpri11 que não fossem privados 
de pvderem obter pet1sões ou aposentadorias como 
têm obtido os mais emprl!gados (apezar de niio 
haver lei para isso), qua ndo sejão inbabilitados 
de continuar a servir. Adviirtio qne na realidade 
havia passadu na eamara a idé;1 Je que alies 
não erão empregados publicas, mas todos sabião 
que assim acontecera, porquoJ o govurno trans
acto os queria nomear, quando tal nomeação 
pertence á camara. 

o Sr. Oasslano votou tambem contra a -ur
gencia, porque se não devia ter os empregados 
da casa em menos consideração do que . os mais 
empregados publicns, nPm deixar passar o p rin
cipio ein que se fundara a commissão, porque 
assim fic~ria a camara :pri vada de poder aposentar 
qualquer de set1s empregados, por mais jusüça 
que nisto houvesse. 

Não se approvou a urgencia. 
Leu-se o parecer da commissão do orcamen to 

sobre uma representação do conselho geral de 
S. Paulo ácerca do~ inconveniente~ 1uã dever'áõ 
resultar áqµella província da abolição dos· direitos 
de ionp.irtaçào dos gener.is vindos de vutras 
províncias. 

Estando para ficar adiado porque o Sr. Duarte 
Si! va dera parecer ª" parad•l ; peJ io o Sr. Toledo 
a urgancia que entrou em. discussão. 

O Sa. DaARTE~ SILVA. se oppoz a ella porque 
elle carecia VtJr documentos para contestar o que 
dizia a commissão. · · 

O SR. TllLEDO assistia em que o negocio era 
da maior urgencia porque a lei do orçamento 
que deve principiar a exe~utar-stl 110 1° de Julho 
proximo, vai :cortar a ·3• parte das rendas <ia 
S. Paulo que hoje já não chagão para as Jespezas 
publicas da província, a ponto de estarem os res· 
pectivos empregados publicas a 7 mezes sem re · 
caber ordenado. · 

Approvado o parecer, mandou -si! Imprimir a 
resulução que a commissão offerecia. · 

o Sr. Oa.etan.o de Atm.eid"- ·obtendo ·a 
palavra disse :-Sr. presidente, na sessão passada 
foi aqui approvado um projecto de lei para que 
se creasse nesta província um presidente e dando 
provisoriamente para o seu regulamento a lei de 
20 de Outubro de 1823; o se11ado porém não 
julgou dever adoptoil-u não sei a razão por que: 
creio que em cousa nenhuma fere ou altera a 
coustituicã..i, e por isso devia ser ap·provado, . 

Se eu fôra ministro do imperio por um decreto 
nomeava o presidente da prov-incia do Rio de 
Janeiro, porque .a constituição diz (art. 165) Ha
verá em cada província um presidente, etc. 
Ora, Sr. presidente, sendo assim, como é possível 
que no senado não passe um decreto que vai de 
accordo com o que manda a c1mstituição? 

Eu reconhecendo a· necessidade que ha de um 
presidente nesta província para tratar dos nego· 
cio>i particulares della e para approv~r. na fórma 
da lei as post11ras das camaras mumc1paes que 
têm legislado (apoiados), principalmente nesta 
província onde estão com os braços abertos, 
porq l!e não ha autoridade que fiscalise t.a~s .POS: 
turas, nem . é possivel presentemente o m1ms~ro 
do imperio, .tendo negocios geraes de grande un
portancia,. possa tomar cuidado nisto, _ velar _na 
educação publica, nas estradas e em todos os .meios 
que são tendentes ao melhoramento peculiar da 
provi'ncia, julgo. indispensavel que haja um pre
sidente, e por e~ta razão proponho_ o. mes!Ilo pri;i.
jecto de lei com ·as formaes palavras sem alta. 
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ração alguma, ainda que o podia alterar porque 
não pass<1u no senadv. 

Sr. presid?-nte, uma administração provincial 
no Rio de Janeiro é muito 11ecessaria, principal
mente nas actuaes circumstancias, por ser pr·eciso 
qne haja muita. forc:1 na provincia, · porque no 
e.aso de que uma facciio nppareça que possa der
rubnr o g iiveruo geral, o que duvido (apoiados), 
mas emfim póde ser o governo provincial, o 
conselho do governo, e cidatlãos eleitos desta 
provincia trat!lráõ de restabelecer a ordem e d,1 
chamar a maioria da provincia ao seu lado para 
a sustentar. (Apoiados.) 

Mandou então á mesa o projecto, que foi jul
gado objecto de delibaração e dispensado da 
impressão por já haver exemplares impressos 
na casa. 

Depois disto disse 
o Sa. CAETANO DE ALMEIDA.: -Sr. presidente, DO 

anno passad•J já esta c111nara se dignou auender 
a uma proposta do ministro do imperio sobre 
uma . ·aas estradas de - minha provincia, Minas 
Geraes ; porém essa proposta . sendo util por uma 
parte não preencheu comtu•lo o fim a que se 
destinava. Para poder ·ser p_roficun tanto para o 
povo mineiro como para o desta prvvincia, eu 
tenho . que mandar á mes. ' lrn projecLo de. reso-
lução. . . . . 

Sr.· presidente, os . mineiro.s ·,são os unicos que 
contribneqr para 5 entradas quo communicão desta 
provincia pura aquella (é necessario notar que . 
a p(nte q.ue se repara todos os annos é a que 
f!ca na'.: provincia do B,io de Janeiro) : e os habi· 
tantes desta província além de serem favorecidos 
pelos portos de embarque, . nàv pagã.1 um só 
real prirque ficárilo. des .. neradil's d•f pagarr1ento da 
portage!ll do rio Paruliyba e Parnhybuóa a pre
texto ufl que ião transitai· por um sertão incognito 
entre Minas & o Rio de Janeiro. Ora, 'couside
rando eu que isto é uma inj nst 'ça, pnrque os 
direitos de · passagem denm recabir ~obre todos 
aqu~lles que gozà(• do ben··ficio da pontn ~strada, 
etc., injustiça a mais celebre pos~ivel, fund11dn 
n<1S principios do antigo governo qu1i f.;ziu. tu.lu p.ir· 
que queria o .nfio por4ue fosse util ou conveniente 
aos povos ; offereçn esta resolução para elles 
tambem poderem pagar, esperando que a camara 
a totno1rá em consideração. 

Foi a imprimir. , 
o Sr. Maciel · off'er~ceu um projecto, que 

diminuindo os inconvenientes do recrutame.nto, 
ia augrnent~r a defoza ; forman.lo um novo corpo 
de bom~ns de menos de 24 annos, que além-de 
mais proprins para a defeza da patria pelo maior 
destinvolvimentq de actividade, e energia de que 
se é · cap>iz nesta idade, vão alliviar o serviço 
da guarda · nacional~ que foi principalmente -creada 
para conservação da ordem. · 

O sa; Sou-ro para emendar um erro que se 
enc .. ntroo. na resdução de 22 de Ag·1Rto de 1831, 
propoz -Outra-para •que 'a disp .. siçâo da· resolução 
citada· seja> euensi va a todos os que assentarem · 
pr11ça ·n()s corpos <lo exercito e marinha. · 

Contir/.U.ou · a disnussão da resolução para o 
recrutamento de 1,500 praças ém todo o · imperio. 

O · Sr. Oosta Ferreira dis.se que todos 
os senhores que tinhão fa!lado contra ou a favor 
do prnjecto. á excepÇão do Sr. Ferreira França, 
converiz•ã., ·no ponto de ser util e·ne1:essal'io, por 
que ·o · Brazil não .tem exercito, e não ha nação 

_alguma ci.vilisada ·que sem•· exercito possa sub
sist1r;· altentas as circ::imstancias pnliticas do an
tigo e novo · mundo ; porque desde que Carlos VII 
estabeleceu tropas fix,•S ' e perl!lanentes, t•idas as 

, nações tomarão esLe vicio, por assim dizer, pela 
neces~idade em que ' ·estão de· contrabalançarem 
suas forças (emquantp a- phrfosophia não fizer 
torn!lr as espadas· em enxad!is) para não serem 

~ . ,; -:.:... ! - • ·; • -

victimas umas das outras : que porém havia 
di vergencia sobre o modo da exacuç>'io, dizendo 
u11s-que se as inst~ucções do Sr. Nobrega não 
eão optimas, ·siio boas ; e - que .• co:nvém attender 
a estreiteza· do tempo, que não permitte que 
seja previamente discutido um projecto de cin- · 
coenta e tantos artigos, o qu•l se não passasse 
nos deixaria sem exercito, e sem recrutamento~ 
-e üutros- que os recrutamentos têm causado . 
graves males-e que o projecto de recrutamento · 
podia , ser ndoptado em brove tempo. 

O n .. bre orador bem que levado de umas ou 
outras razões, votou com tudo a favor .da resolução 
porque se ella passar, como é indispensavel, nã~ 
se tolhe o tratar· se de outro projecto, que poderá 
ser. adopt~do talvez em 15 ou 20 dias, e o qual elle 
requeria que. o Sr. presidente · submettesse á 
discussão quanto antes. · ' . . 

Manifestou o desejo qlle tinha de que fossem'·lidás 
as rnstru0ções do Sr. Nobre!( a para provar aos Srs. 
dAputa<los, qlltJ conte.a ellas haviãoJallado, que, se 
n~o são optima8, são boas, e que os males prove
mentes dos recrutamentos nascem dos pessimos . 
executorEi<, como sabia pelo que ·acontec·e1·a .na 
sua provincia, que tendo sido·. acabrunhada ·pelos 
recrutamentos, nada soffrera por occasião daquelle 
a que illegalmente · mandára· proceder o Sr. Cle
mente · Peteira, porque o executor, parente ' do 
nobl'e orador, se . cingira. em tudo e por tudo ás, 
ditas ·instrucções.·· · ' · ·. · · · _ : 

Na minha provincia, . Sr. presidente, aconteceu 
este caso: um lavrador tinha 4 filhos, um com 
um dedo cort,.do, o;ltro ·com uma ' pequena rup · 

"'tura, o · 3° ·vii:\' pouco, e o 4• .era . robusto ; e . 
exigindo-se delle que, desse :um •para o recruta-· · 
mento, elle escolheu o .robusto (porque pelas 
instrucções os lavradores têm· opção de ·um-dos 
li.lhos) e· portanto· ficou com todos. As.sim acon
teceu com outros muitos, e por isso custou muito 
a preencher o nu•nero de .· recrut ·1s. 

Continuou dizendo · Q\le a má exec.~ção das 
instrncções . deve aLtribuir se á falta ·d·e c;istigo 
dos executores ; e que >1s melhores leis do mundo 
prodr1ziráõ pessimos resultados emquanto ellas 
fórtirn corno as lêas de aranha, que prendem os 
mosq uitus, ,e não o 111 barnçãó e.s·-grandes moscas. 

Para mostrar que aqÚelles ,senhores qu~ estão 
es·pevitados ·em theorias philosophicas se hão ·de 
desengan.ar de que alias nào servem para.governar 
o mundo; fez ver que. recrutar por uma procla· 
mação, como lernbrára o Sr,; Ferreira Françot, 
er~ ... o m~smo. qu~ e.sc~ever _n!l arêa, não só, porque 
os negociantes 11ao ·de1xaráo SU••S lojas para irem . 
gua~·n.ecer Santa Cruz, como porque é tal a ne
gaçao que ha para a vida militar que o corpo 
de perma11entes ainda não se acha pre~nchid.o, . 

·apez,1r qa ... n11ção pagar-lhAs um soldo. a'Vult>tdo; 
soldo que a· nação se não achava em cirCU:I!Jstancias· 
de pagar a 6.000 praças d~ que carece, não in.
cluidos os ofüciaes, que são hoje em numero de 
3.089.; porque o povo n.ão pód.e pag.11r mais tri-
butos do que aquelles· com que contribua. -
. Concl11io propon•.lo uma emenda (que fui apoiada) 
parll que . se . isente do recrutamento a provinci'a 
do Cea·r~; que tem s·ofirido muito pela sêc.ca, fome, 
guerra civil, etc ; 

o . sr. u.. de Andrada insistia em que 
se não negasse ao imperio a defesa de que ca
rece, apezar de concord~r C1iJID o ,S:: ~Çl\nça. em 
que os meios empregados para o recrutamento .se 
af~stão mai,; ou menos dos principi11s constitu
cionaes que nos r~gem: mas porque ·pela re]eição 
do adiamento h·•via. visto que a camara uão 
queria entr •• ·r na discussão do projecto de recru
tamento iJor ·suppôr, que seria longa, procurou 
ao meuos adelg>1çar este recrutame11to por meio 
de convites, que lembrou na seguinte emenda -
convidando ·igualmente não só os solJados, que, 
havendo preencl\ido o ~e11 tempo, quizel'em ~o-
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luntariamente voltar .. -ao serviço, mas tambem 
áquelles · que derãu baixa pela dissolução dos 
seus· corpos, e ·voltárão aos seus lares, sem se 
terem manchado com crimes particulares ou po-
liticos. . 

Em apo.io de sua emenda dissEJ que acreditava 
que o numero de voluntarios não havitt. de ser 
pequeno mesmo pelas criticas circumstancias em 
que nos àchamos, sobretudo considerando-se que 
o BraZil está pouco mais ou menos nas m"snias 
do ti>mpo da independencla, em qu~ batalhões 
inteiros se . formavào de -soldados voluntarias, e 
que é natural que o enthusíasmn ainda dure 
nos corações brazileiros ; accrescendo R isto que 
destd modo se poderáõ nproveitar alg\lnS homens 
já . industriados nas armas, que hoje não têm que 
fazer, e ROS quaes, por terem acabado o seu tempo 
de serviço, se tinha dado baixa, apezar delles 
quererem continuar, como ac11nt.•cêra com. os sol' 
dados do corp • de artilharia, e alguns· dos c<>rpos 
dissolvido~ nas provi11cifls, que nã.l havião feito 
a menor desnrdem ou falta de dbciplina. 

Foi apoiada a emenda. 

o Sr. R.ezende disse que o enthusiasmo 
com que se havião apresentado ·volunta·rios em 
Pernambuco .a chamado du respectivo preshiente, 
quanào se trat1:1va de uma questão, para a qual 
em tJdas as partes du Brazll ha d.e apparecer 
sempre muita gente, isto é, de supplantar os 
que querião impôr a restauraçiio, uão podia 
servir dif argumento para o object,, em discussão, 
porque a · resolução dizia respeito ás praças •1utJ 
devem ·ser empregadas no serviço de destaca
mentos, etc., entr~tanto que os vol1111tario~ r~fe
ridos se havião alistado para servirem sómente 
durante a expedição, como o nobre orador sabia 
por ter visto um officio do commande.nte delle., 
em qt1e isto vi11ha declara.lo; que demais o dito 
presidente, urgido pela necessidade, m1indára 
abonnr a estes volunturios o rnesino solJo que 
vencem os municipaes perrnan~ntHB, em conse
quencia de certo ciume que se tem introduzido 
ua tropa de primeiro, linha p[lra não servirem 
senão com este soldo, que o nobrn orador com
tudo achou ser mais va11tajoso li nnciio do que 
o fornecimento de etapes, fardamento, curativo, 
soldo, etc., quo presantamente se fuz aos de 
primeira li11ha, ernquanto os permanentes nadn 
recebem além do soldo. 

Advertia -que o argumento apres11nt11do de que 
todos são obrigados a servir igualmente, e que 
portanto se não devia recrutar, dttstruia o da
quelles senhores que havião votado pelo adia
mento p-ira se discutir a lei regulamentar, ttpezar 
de ambos ten-lerern ao mesmo · fim ; porqutJ são 
tantas as excepções estabelecidas no · projecto de 
recrutamento aprese.ntado na ca,;a que em ultima 
analyse ficará.õ delle ~xceptuad"s todos os ha
bitantes do imperio, além de que se gastaria na 
sua discussão um tempo infinito, e nã" se cun
cluiria n11. prHsente sessão, quando existem e.s 
instrucções·de 1822, que são boas,e contra as 1p1aes 
não procedia o ·argumento de SP.rem anti-cr1nsti
tucionaPs, não só porque ellas f11rão feitas quando 
já tinhão sido juradas a~ basAs da constituição, 
pois a mesma in•lependencia foi j1irada debaixo 
de uma base constitucional que deve conservar-se 
gravada . nos corações de todos ; como porqife 
então estarião revügadas todas as leis ex:ist~n· 
tes. · 

Declaróu. que não era estranho á 'idéa do convite, 
mas no caso de não apparecerem voluntarias era 

·necessar_io proéeder ao recrutflmento em tempo, 
tanto mais; quanto as -praças que servem pouco 
tempo órJlnariamente não ftcão destrns .nn manejo 
das .· armas, principalmente da artilharia, por ser 
muito' diflicultosa. 

Concordou em · que nas províncias se havião 
diss?lvido algu,11:s.corpos q~e não tinhào commettido 

acto algum de desordem ou insubordinação, como 
o halalhão, -17, ao qual o con~e\ho do ª'>Verno· 
para neutraliRar o terror q u •l existia na p~ovincia 
a respeito d<:i tropa, as~entára !:'m dar baixa 
diz Ando que esta vão no caso da lei, o que ~ 
nobre orador não podia affirrnar ; mR• fez vêr 
que nãõ sabia se, assim como estes soldados se 
offerecerão para bater o partido re,t•1uraol•lr 
qullrerão_ sug~itar· se a um serviço permanente'. 
. Ü'.Jnclmo d1Zfrndo que firman ·lll ·Se torlas as 

· emf.lnilas em idé 11s es tranhas; e não cnmbaterido 
ellas a actual reS•>lução. votava por ella. 

O Sr. Carneiro d<~ Ounh.a pronunciou-se 
contra a long' con~ervaçào dos homens na vida 
de soldado, porque debaixo das bandeiras não 
podem ter familia, estabelecimentos agrícolas, etc., 
e por isso se oppóz a que se convidass~m os 
mesmos homens para tornar entrar no serviço, 
merecendo até que. se desconfie . daquelles que a 
isto quizerem suj eitar -se P··•rque não se pórle 
suppór que algu"m pn~fi, a a vida laboriosa, in
cnrnm01da e pouca lucrativa de sold 11do á vida 
pacifica do arti•ta ou lavrador. 
L~.mbrou-se que as dtisordens havidas depois 

de 7 de Abril ti11hiio apparAcido em todos os 
corpos que s;i rn subo1rdinárão po.rqu9 se lhes não 
queria dar baixa, sendo o carpi> da p111icia o 
primeiro que a pedio p11rque a alguns tinha sido 
dada ; o que bem mostr 1va quanto o ,;oldaclo 
desPja g11sar da vida tranquilla que desfructão 
os mais cidadiio; : que alem disto o recrutamPnto 
extraordinario fAitn no tempo da ' guerra tinha 
sid 01 forçado, quando nas provi11~ias d~ norte os 
h 11bi lantes dü CPntro e111 consequencia da grande 
secca vier ão· para b~i ra· mar. 

Oppóz RO á emen la que exclue o Ceará do 
recrut11rnento, por nii11 ser justo que os habitantes 
da~ outras provi11cias marnhnm para aquella 
afim de batttr Pinto Madeira, e o Ceará não 
contribua com o seu contingente. 

0 Sr. Ferreira França requPreu que a 
m•1t1iri11 em discussàJ fosse objecto de de1·rnto. 
Ent•mdeu que a clefe,a do imperio de via ser com
rnettida aos ricos, proprietarios e pais d>J familia, 
por terem mais inLertJsse nella do que os po
bres. 

In"is~io no eng<•jnmflnto, dando-se para isso· 
maior soldo à tropa, o que lhe pareceu ta nto 
nulis focil quando o Sr. R >Jzende di~sera que a 
despPz11 que h11je fazia um soldado de linha er'I 
igual ou maJOr do que a que sa faz com um 
permanente. 

O Sn. SouTI) oppoz-se a que ·fosse o nPgocio 
considerado ohject1> de dPcreto, p •rque ap<nas se 
trntava de estabelecer urna flXc .. pçào á lei da 
fixR çiio d>t forç;i para o corrtnte :inno. 

Foi approvada a resnluçàn com as emendas 
dos Srs. Macidl e Ribeiro de Andrada, rejeitadas 
as mais. 

Entr .. u em discussão· a rescilucão. do conselho 
geral dd Minas para creação de um curso de 
instrucçàó alementar nas cabeça~ · de comarca. 

O SR·. CAETAN<I DE ALMEIDA. iie.dio ·o adiamento 
d~sta resolução até quanoio se tratdr da proposta 
que organisa em melhor estado os tres collegioe 
existentes naquell1.1 província. . 

Assim sti venceu·. 
s~guiou-se a discussão da proposta do conse

lho geral da Bahia. para que no respectivo arse
nal da ml\rinba e do PXHrcito s~ conserve um 
certo numero· de aprendizes livres . 
·o Sr. R.ezende not"u que o conselho diz 

no pr~ambulo qu 1i os trab 1 lhos dns ar.i .. naes 
têm ole se limitar a muito pouco em cons.,quencía · 
da reducçào das de:<p~zRs decretadtts pela lei do 
orçamento, e na reso1luç11~ propo5e augmento de 
desp•Za com os mancebos que pretenJe que se 
conservem nos arsenaes, o que lhe . pareceu en • 
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volver contradlcção, a não ter elle çm vista qua 

Re decrete para este fim um -credito supplementar. 
o Sr. Ou.ssiano respontleu que se não 

encnntrava contr-l'licção alguma, porque por isso 
mesmo que se reduzem a pouco as obras dos 
ars .. n 1es, não ha os m"stres que nelles c11stu
mavão ensin1tr a .. s rapf<Ze~, e é uecessario que 
o governo auxilia a mocidade para que s ~ appli
que a tão uteis trabalhos, dando·lhes um pequeno 
estimulo à medida quu forem tendo adiantam•rnto, 
o que não é logo, e quando tem lugar elles não 
vencet'h tanto c"mo um mestre mandado_r, a 
quem se p>1g ' 2$000 por d ia, um offi.cial de car· 
pinteiro que cost11ma ganhar 18600, etc., porque 
os aprendizes depois de um anno ganhão 160 
ou 240 por dia. 

Votou por c11nsequencia pela proposta, cuja 
utilidade é inquestionavel. 

o Sr. Paul~ .A.ra.uj o - que tinha pedido a 
palavra para dizer o que explicou o Sr. Ca~siano, 
e que se não propunha a repetir a mesma 
cousa; obser_vou que ainda quando houvesse 
contradicçào entre o preambulo, como se np
prova, 1i:10 o preambulo, mas a resolução, que é 
de utilid!i"de e importancia para que tenhamos 
bons arsenaAS, 011de se construão , boas embar
caçõ,es, ella devia passar. 

O sr. Pires Ferreira. achou na "resolução 
um defeito muito grande, e era ser mesquinha, 
razão porque, se ella pudesse ndmittir emenda, 
elle proporia que o numoro de aprendiz•s em caJa 
um dos arsenaPs fôs"e elevado a 100, porqu .. um 
pequeno estab,1lecim1mto desta natureza, produzia 
os melhores resultados em Pernambuco. 

Advertiu qne por ora só se tem tratado de 
colfogios para ensinar sciencias, etc., e não das 
artes fabris, que mui to cnn vém promover ; senJo 
uma das cousas mais utnh1 que vem na re:io
lução a preftlreucia ao~ homen~ livres, porque 
deste m11do se ia arrancar da mendicidade, da 
desmoralieação, e doe crimes grande parta da 
nossa mocidade, qufl adquirindo este mllio de 
honesta subsistencla, se t11rnariVí c1dadlios utels 
ao estado. 

C1mcluio dizendo quo - cuHa de correcção, sys
tema pnllolal e estes co1legio11 de artes fabris -
lhe parecli1o as cousus mais necessarias para o 
Brazil; e que descobria na reHolução tlio grande 
utilidade, que votaria por alia com 100 votus que 
tivesse, (Apoiados.) 

O Sr. fte,,.onde não duvidou da bondade da 
resolução, pela qual voiarla, mas não era tal que 
não tivesse alguma cousa dtJ má , porquA ••stsbe 
lecia o que não ba em parte ntinbuma, vi_slo 
que no arsenal de Pernambuco os aprendizes 
não têm s_alarío, mas trab>llhão pel 1 sustento, 
entretanto que por esta resoluçãu se ia ainda em 
cima de os alimentar, vestir, calçar, etc., dar 
um1• pataca de jorual a cada um aprendiz, o que 
fará com que se introduzão escravos a titulo de 
livres, como antigamente se fazia. 

O Sr. Mln1"'tro .do J:mperto . disse que a 
fallar a verdade o Brazil tinha seguido methodo 
differente das grandes nações, que cuidào em que 
cnda um tenha officio . rle 11ue viva, emquanto nós. 
temos tratado u11icamente da crear citdeiras de 
latim,- rhetorica, sciencias maiores, e estudus su
periores, . e 11ão de crAar collegios de fabricag, 
industria, offi.cins, e ·onde se ousine 11 lnvoura, 
agricultura, etc., quand-o era si1.bido de tod11 " 
mundo que o Brazil composto de sabios andará, 
sempre barulhado, e ptilo contrario prosperara, 
e guzaráde socego· se 'os seus habitantes se occu
parem · em tr11balbos manuaes, para o que era·' 
bastante que todos soubessem lêr e escrever, dei
xando os conlrecimentos superh)rtls - para aquelles 
que se dedicão às sciencias : que portttnto cum. -

- pria tri1.t1u · agora seri11meute d·asLes esta'billeci 

mantos para os cidadãos se applicarem, o que 
não feit11 por faltR desttis collegios, e não porque 

-não amão o trnbalho. 
D ebaixo destas principios votou a favor da re

soluçiio, apezar de achar a sua disposiçiio muito 
limitada, porqu1? não trata de estabelecer collegio, 
mas sómente de ad1nittir aprendizes no_ arsenal -
de marinha e tio exercito.-
. Qu1rnto á objecção do Sr. Rezande declarou 
que r, stava enganado, porqua os aprendizes erão 
calçados, v~stidos e alimentados por seus pais, 
em cujas cas .1s hão de morar, tratando-se sómonte 
da perrnissã1i de ensinar no arsenal um certo nu
mero de jovens, em que sfrvão de pesà á nação, 
não deixando portanto de ter lugar a .economia re
commendada pela _lei do orçamento, porque não se 
cons:?rvaráõ mestres e officiaes, que muito gastii.o 
não h ·•VAndo aliás que lhes dar a fazer. 

·Continuou diz,.ndo que ainda .quando os apren' 
dizes fizess em alguma despeza, como ninguem 
colhe sem semear e as sementeiras custão dinheiro, 
cumpria attender á utilidade que deve resultar 
ao imperio to.:io da conservação de uma escola 
nurmal de co11struc:ção nnval em uma provincia 
como a Bahia, onde se tmhiio chegado a fazer 
vasos a 1 par dos da America do Norte, . tanto 
pelo que respeita á boa construcçiio e asseio, como 
por serem muito veleiros, havendo alli co11structo
res que da primeira vez fazem uma frng,1ta tão 
boa como as melhores da Amarica Ingleza, Antre
tauto que um construetor francez. que se mandára. 
buscar, versado nas tlleorias de conslrucção 
naval, etc., fizern uma náo que parecia uma com
buca. 

Ooncluio dizen.lo qu'l a r~so\ução era mui pequena, 
e se fusse- possivel admittir-sa emenda, o nobre 
orador proporia que se estabelecesse um Cllllegio no 
arsenal rio exercit 1 e outro n•> da marinhas nsten tado 
á cust>l da nação, servindo os sal-irios que ganhas
sem · de um rund:> de despeza, até que os apren· 
dize~, dado~ por promptos, passassem a gozar de 
uma vida livra e independente. 

Ó Sr. Soares da R.ooha. di9se que era 
costume admittiram-~e na Ribeira da Bahia meni
nos ganhando logo 4 vintena por dia, e depois 
segu11do a sua applicação, mas tendo a lei do 
orçamento dado apenas o dinheiro indispen~avel 
para as suas dAspezas, niio se fazendo menção 
dos meninos, forçoso foi botal~os na rua e deixar 
de pagar aos ~ue quizerào acabar de aprender. 
Acontecendo porém que o nobre orador fosse a 
bordo da fragata , Bahiana que estava armando 
para vir pari\ o Rio, referio que encn11trára alli 
dous meninos fazendo matracas (era ·no tempo de 
quaresma) e p i!rgunt,1nd·i-lhes quanto g>tnbavào, 
elles respondêrão-nada pórque a lGi do orçamento 
nos tirou to,lo o dinheiro que ganhavaa.os-e por
que isto constou ao conselho ; que entendeu que 
era injusto tirar a estes meninos tão tenua salario 
fez a prop->sta que se acha Ili\ mesa, para que 
se não . cortem as despezas a ponto 'de ficarem 
os meninos ~xcluidos , não tendo apresentado pro
posta maior porque temia t1ncontrar oppo13içiio ni. 
camara. 

O SR. MA.CIEL observou que a execução · da lei · 
do -orçamento fôra pessima; senão criminosa- e 
atroz. 

O Sr. O;ir:neiro <iu oU:nha · não votou a · 
favor da proposta pelas razõe:; que ouvira, e quiz . 
aproveitar a occasiào pàra dispôr a camara ·a 
favór de um projucto que pretende >!presentar 
para que depoioi de certo tempo cesse a abusiva 
pmtica de conserv>\r em tendas publicas escravos 
of!lcia"s de - officiog, não só porque jà é tempo 
que oe; bra:?ileiros vão acostumando os,.. filhos a 
applicar-se a este genero de trabalho, como porqu·e 
convém . promover os c.1samentos das mulheres 
pobre:;, · que não achão ma-r idos, porque são r.aros 
os hoinen's ' livres·· que - exercem'. officfó·. mecànióó . 
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no Brazll, cujos habit.antes estão acostumados · a 
tratar :os filhos com todo o melindre, mandando-os 
logo para o estudo, e . apenas consentem ás vezas 
que ··vão ser cirurgiões ou boticarios. 

Contin11ando a fallar na proposta, disse que votava 
contra ella porque ti11ha v\sto em Pernambuco 
que estes collegios não produzem utilidacl.e alguma, 
emquanto fazem grande despeza, para o que mio 
chegão nossas rendas, porque ha medidas a tomar 
sobre o cunho do cobre e outras cousas. 

Advertio que qua1::squer. impostos que a com
missão · do orçamento propuzPsse sobre a agricul
tura não podião ser >1µprovados, porque devião 

· antes recahir sobre o luxo e nenhum podia ser 
mais ·bem applicado do que nos escravns de 
offi.cios, porque ha homens que têm 30, 40 e até 
100 escravos, o que é prejudicial ás 11rtes, á moral 
e á popult1ção. 

o Sr. :Paula .Araujo lembrou que a provi
dencia que exigia o ~r. Car11elro Leão jâ estava 
em pratica, porque passára uma resolução para se 
não admittirem mais escravos nas estaçõPs publi
cas. Quanto a escravos trabalharem 1111s te11das pu
blicas, disse que havia e devia haver, porque 
não via r11zào para um homem que tem escravo 
offi.cial de officio deixar .de o mandar trabalhar, 
não sendo ate os escravos offi.ciaes de nfficio .pre
judiciaes, porque quando cheguem a libertar·se, 
podem se turnar .. utei~, entretanto que não .tenJo 
officio podem ser nocivos. 

Foi appruvada a proposta, e sem discussão as 
seguintes : · 

_Do mesmo. conselho geral para estabelecimento 
de um pharol no presidio do morro de S. 
Paulo. 

Do conselho da província dai;;.Alagôas erigindo
se em vHla a povoação de S. Miguel. 

Do Rio Grande do Sul, elevando á fregu~zia a 
cnpella filial de Taim. 

Do mesmo, erigindo em vil la o lugar do Espírito 
Santo do Oerrito no Jaguarão. 

Declarou-se prejudicada outra pr(lposta do con
selho .geral d11 provincia do Phuby, creaudo na 
capital cadeiras de francez e geographia-por já 
huver medida leghilativa que dá providencias para 
todas a8 províncias. 

Entrou em discussiio uma proposta do couselho 
geral da provincia do Mflranhào sobre a nomeação 
e ensino de pratlcos da barra. 

O SR. MACIEL disse que a proposta niio exigia 
os necessarios conhecime11t11s theoricos, qu11ndo 
os astronomicos Sl1o indi1:1pensaveis, pois sem elles 
hão de ssr máos pratices. Não se oppuz comtudo 
à utilidade da propost~ por entender que melhor 
era pouco do que nada. 

o Sr. Paula Arauj o apezar de reconhecer 
que seria conv.,niente que os pr .. ticos tivessP-m 
certos conbeciment11s theoricos, votnu a ~avor da 
proposta, porque não havendo tempo para entrar 
na discu,sào de um prc •jecto tão extwso como o 
actual, ficaria entretanto o Maranhf}o privado da 
utilidade que daqui póde tirar, principalmente 
havendo a experieucia provado, que muitos pra
ticas das costas sem estes conhecimentos são 
mais uteis do que outros que têm couhecimentos 
astronomicos. 

O Sr. Min.i.stro do Iniperio disse que os 
conhecimentos dos praticos provinhiio principRl · · 
mente da continuação da ·sonda, e de nav ... ganm 
nas costas, de que raras vezE!s se apanào, e p"r 
isso não erào lndispensaveis para elles os conhe
cimentos aSt.ronumicos, pois não .nav~gão enr altos , 
mares; tanto assim que os praticos de Calcutá, 
onde ha bastautes baixios, não con,tava que 
aprendessem astronomia, ou se applicassem a 
theoria alguma, porque priucipiavão a andar nos 
-navios desde rapazes, e depois de uns tantos annos 
1azião exames, e erão .grandes pilotos. 

Ooncluio dizendo que, quando estiverem bem 
explorados os baixios rlo Maranhão, o governo 
devia mandar pôr boias com differentes cõres 
como em Bengala. · 

O SR. MACIEL sustentou a sua opinião dizendo 
que nas costtts do Pará. se perde ás vezes a terra 
de vist a, e por isso era necessario ensinar 11os prati
cos os princípios astrouomicos para calcularem a 
longitude e latitude. · 

o SR. COSTA. FERREIRA achou na proposta o 
grande defeito de ser mesquinha, e não aquelle 
que descobrira o Sr. Maciel, porque quando 
chegdo. ao Maranhão os commandantes, e mestres 
de navio8, não 11avegãu sem pratico, que conuuz 

' O navio á salvação, sendo quasi sempre homem 
que nem ler ou escrever Rabe. 

o Sr. Carneiro da Ounlia não achou utili
dade na proposta, não só porque não sabia como 
o governo teria mestres a bordo, como porque 
ignorava que utilidade se poderia tirar delles na
vegando nos correios, que vão de norte a sul do 
Brazil, e por i~so não andavão só nas costas do 
Maranhão : além de que nãv tendo ello;s um 
h .. mem que lhes mostre os baixios, etc., nunca 
poderáõ apre11der cousa alguma. 

Vnt•• ll contra por não estar convencido de sua 
utilidade, e virem até marcados os ordenados dos 
mestres. 

o Sr. Mln.t9tro do Irnperto respondeu 
que ~e podiào embarcar as esc11las nos paquetes 
de estaçiio do norte, que são tres. 

Quanto ao ordenado dos mestres, não julga ne
ces<ario que o corpo lP-gislativo emprAgasse a sua 
attençào em tão pequenas cousns, b11stando que 
decrete a creação, pertencendo no governo dar 
o reguh1mento para o desempenho do fün que 
se tem om vista. 

Mostrou rlepois a neceHsidade que b11 do t·•~nr 
providencias u 1<ste rospuit11, po~quR os pNllcos 
>1ão muito poucos, e por l~so impõe 11 lu1 ; uo 
man .. irn •PI" nenhum vai do P11rá pum o l\for11nl11io 
som grundo paga. 

e> Sr. P11·os Forro.tru. disso qno se o Sr. 
Oari11•iru d11 Ou nha ti vuss'l corrltlo n c1 .111n tio Mn
r11nl1ão como o n<>brn ornd111', alio ostnrln oun
ve11cido dn- grnnde utll idnrlo dos pratico~. 

H.ospondeu ao Sr. Maclul qu11 niío ~11 trntnvn 
da prnticos do Pari\, m11H do Murnnhiio, p11rn onuo 
de Pern11mhuco se v11i sempre co111 o olho om 
terra, de sorte que não tem occasi1io do carecer 
de conhecimontos theorlcns, porque não se 
amárii o. 

Votou a favor da proposh por ser _da necessi
dade absoluta, e não envolver maior dispendio. 

Foi appr<>vada. 
Ficou adiada urna proposta do conselho geral 

da província do Rio Gra,,de do Sul dc;claraudo 
proprios nacionaes os bens de raiz b bemfeitorias 
dPn11miuadt1s da couimunidade no districto das 
M1s,.ões. 

Entrou em discussão a . propo~ta do con~elho 
geral da prnvincia de Sant•1 Catharina reduzindo 
a uma contribuiç.io voluntaria de 20 ou 40 réis 
que alli se pagavão por alqueire de farinha ex
portarla da villa de Graça do Rio de S. Fran
cisco Xavier, c; stabelecendo a ma!lf1ira de arrecadar 
a fis calisnr. 

Alguns senhora,; fa\lárão contra a proposta 1 1~. 
p• •r não ser da attribuiçào do cnnselho por tender 
a al!iviar os povos de uma jmposiçt\a, que apezar 
de v"luntaria, png:\o ha mais de ceú1 annos, e 
haver muitas outras impos1çõ,es quti assim prin · 
cipiárão e hoje constituem parte da renda p11hlica, 
podendo esta imposição ser considerada como tal 
vbto que e11.iste uma lei qµe approva e manda 
pôr em vigor todos os costumes antigos das 
parochias, ·e mand~ punir . 0<1 . parochos q11e :os 
alterarem, 2•, porque estabélece um methodo ·de 
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arrecadação ao mAsmo tempo qÜe dec1â~·a. que 
quem não quizer n <iO pagnP., o qull envolvia absurdo, 
3•; porque a carnara n.ão-l•gisla S•>bre •srn·>las, 
devendo deixar >l•i:> particulares que coutribuão e 
administrem o producto dellas como bP.m 1>nt•m· 
derem, 4°, ' porque passando esta proµn-ta pod ria· 
alguem, pnr princípios de religião ou de fauat1smo, 
ou mesmo por ig11orancia eutt1nder que 1ira obri- · 
gado a pagar, o que viria a pesar sobre um 
genero da primeira necessidade. . 

Os senhores que dti!enriêrã.i a proposta apoiá
rão-se: 1°, n11 ·necessidade de decl~rar que os 
povos nfio são obrigudos a tal contribuição, como 
lhes havião feito . entender aquelles que queriào 
forç><l-os a que contribuissem, llldS que pagaráõ 
se quíze.rem; 2°, "ª· utilidade de evitar o extravio 
do producto destas esmolas por meio de. mtith•>do 
de arrecadação, tendo já levado dtisco.minhl) não 
pequena som ma; 3•, que não podia ser consi· 
derada renda publica poríJUe sempre estivera 
corumettida a uma administração particular, e 
ainda que assim não. fosse costumes contra a lei 
nàu constituem direito; 4°, por.1ue aqt.ielles que 
concorressem nã.i se devia ent•mddr que o faziRo por . 
fanatismo, porque todl)s os fi··is são obrigados a 
contribuir como permittirem suas p"sses para 
sustentação dos M~us paroch11s. · - . 

Dada a hora ·ficou i. rnateria adiada. 
Levantou-se a sessão ás duad horas. 

Sessão em t4 de Ju.nho 

PRESIDENCI" DO SR. LIMPO DI!: ABREU 

Approvou·se a acta da antecedente. 
B.elle.be.u -se com agrad. i uma felícítação da 

sociedade deiensora da liberJade.e indapendencia · 
nacional desta cidade pela abtlrtura da assem· 
bl?a. 

Foi á commissõ:o do pensõ"s e ordenados o 
requerimento dA Fortunato M 1zioti, mestre de 
musica de S. M. o Imperador, e suas august.1s 
irmãs, pellindçi angme:ito de ordenado. 

A' de guerra o de José Marin 011m boci, para 
se annular a reforma, que iudevidnmente teve. 

A' de guardas nacionaAs o de varios officiaes 
dos extinctos corpos 111ililares, e ordenanças de 
S. Paulo e S vr .. caba, pedindo ser dispensado 
do serviço das guarolas naclonaes até que a lei 
res~.ectiva !Wj 1 esclarecida.. . 

A' de petiçõtis os de . N icoláo Vieg11R de Proença, 
berdei ros d•i Francisco José de :louza, Leuuel 
J11aquir11 da Serra e vario1s negociantes. 

Tambem for a commissão respectiva um reque
rimento de ·Felix Abreu ptldiudo decisão de uma 
preteução sua. · 

Appruvar >'1J-se o.51 seguintes requerimentos: 
Do Sr. Tuledo: 
« Re 1ueiro que se peça ao ministro da fazenda · 

o oflic10 da junta de S. Paulo remettendo a 
liquidação · da · divida passiva até 30 de Junho do 
anno prr•Xirno passado. 

Do 'Sr. Macit:!l: 

sou-bar.a depois que_ o accúsado fóra unanimem1:<nte 
ab<nlvido . . . 

Entrou em 3• discussão o projecto de lei para 
se .,rilnPXJlr 011rnpos ao Rio. dii Janeiro. . 

Nào h~vendo qutJm sobre alies fall ... sse, -proce
deu -se á votação, e ficou adia,do pvr haver em-
~ate de 34 votos pró ·a 34 ,conb·a. · 
~Segni ... se a discussão do l? artigo da .resolução 

estabecendo uma tax.a de 320 réis para o hospital 
da caridade da cidade do D esterro. · . . . 

o Sr. Duarte Sll va. expôz que a com• 
missi\0 á vista da repn:isentação do conselho geral, 
e ufficio~ du prnsidente da província . de Santa 
C11 th,1rina, e atteudendo ao la~tin1uso estado a 
que e8tá reduzidOJ. o hospital respectivo, e . muito 
mais ao que soffrem os exposto:.-1 e orphãos a seu 
carg·>, entendêra dever aprllsentar a resolução 
referida para se estabelec.er . uma taxa que -já 
exf,;te · na maior parte das éidsdes marítimas do 
impdr.io, e a qua·l as embarca_ções págão' no act'l 
de despacho, conformando-se com o .parecer do 
con:.-1elb.u geral, que a reduzia a menor quantitativo 
o do que se paga no Rio de Jtlneiro. 

·o sr. Re:t1ende não achou razão para se 
-impôr a taxa nos marinheiros isentando della os 
mestres e pas:;ageiros, que estão talvez em melhores 
circums:tancias de a pagar, e podem fambem ca· 
recer de curativo. Por isso propóz que pagassem 
dobro do;; marr nheiros. isto é, 640 réis. · 

Foi apoiada a emenda. -
o Sr. Duarte Silva se oppôz à emenda 

por tender a pôr um onus sobre·todos os passa
geiros, o qual não era compe11sado como acontecia. 
a'.ls marinheiros, que frequentemente são curados 
no hospital; que pela resolução fica obrigado a 
prestar lh es estes soccorros, emquanto os pas
sag'.1iros ordinariamente vão curar-se A:j mais 
casa~. 

o sr. Rezende snstentou que a sua emenda 
devia µa~sar, porque o fim pri11cip1-1l dn resolução 
nã1_,- era c11mpílnsar o onus com o curativo, mas 
destruir o deficit que tem o h"spil11l, pnra o que 
não chegava a lnxa 4ue "º tmlnv11 do estabelecer; 
accrescendo a isto a ri1ziio já dndn de poLlerem 
os pt1ss11goiros carecer lambem de curativo, que 
entii<> lhes será subCTtini~trndo grntl~. 

P!lra mais reforçar a sua emenda,, lembrou 
que o hospital de Pernambucu antes da extincção 
do trafico recebia um tanto por cuda escravo que 
se importava; sem que por isso os curasse. -

o Sr. Lobo propôz que a medida fosse ge
neralisada para todas as provincias marítima~ 
.do imperio, 9nde houver hospitaes de caridade, 
para que os maxinheiros ache!ll alli. soccorros 
promptos .á sua necessidade. · 

Não achou fóra .de razão a emenda do Sr. Re
zende, porque nem todos os passageiros são ricos, 
e muitos podem necessitar de soccorros, e por 
isso c11nvém que coocorrãu para a existencia . do 
estabele,cimento que os deve fornecer. 

- « Se peçiio ao governo as informações seguintes : 
desde quanJo se 11chão em deposito os emolumentos 
das Bt1cretarias de est ... do, e qual o rendimento de 
ca-da uma, espe·ei!icando-,se a renda de cada emo
lumento,- e st:ll produéto em cada mez-_de que 
procedem 1151 em1,\umentos, e qual a lei ou diS· 
posição, que auturis11. a recepção de cada um . 
dell~s. » 

o Sr. Qarneiro da. Cunha se oppôz á 
emenda do Sr. Rezende que achou muito vaga, 
por não declarar que passageiros são sujeitos á 
taxa, se estrangeiros ou nacionaes, se navegando 
de umas para ' outras ·provincias ou· vindo 1ie fóra 
do i.mperio; além de que poderia, segundo ella; 
enLender -se que erão obrigados a pagar a taxa 
em cada uma das proviucias, a CUJOS portos 
tocassem as respecti va-S embarcações, o que s~ria 
em extremo ·oneroso. 
Acel'm~centou que lhe parecia injusto ·que se 

Lerão-se 11lguns pareceres de com missões, que 
tiverão diver~os destinos. ·· ... · 

O Sa. -~!>BOUÇA.li como membro da commissãÕ 
encarregada . de accusa": no ,senado no ex-.cnrnistro · 
da guerra o Sr .• José ()!emente Pereir(l, _participou · 
que a ' commissão havia cumprido seu dever, e 

.ohrig11sse-a--pagar a qnem não goza do beneficio, 
por4ue os p>1ssag~iros de ordinario se curão em 
suas casas, além de que os brazileiros são os 
que mais têm concorrido com esmolas para-, o . 
estabelecimento' e conservação das ca.sa.sYde cari- ' 
da.de, o por isso havia obr!gação de prestarem .os 
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soccorros necessaríos âquelles qu~ delles carecem 
e forem destituídos de meios. 

Votoq., a favor da resolução e emenda do 
Sr. Lobo. , ' · 

O SR. REZENDE explicou que a emenda dizia 
respeito ~os nacion_aes e estrangeiros; dos quaes 
muitos s~o curados . . nos nossos hospitaes, e por 
isso era 1usto que tambem coutribuissem para 
a sua suf?tentação, e não os marinheiros só
mente. 

o sr. Plres Ferreira notou que a taxa 
que se tratava de estabelecer é muito antiga e 
já exí~tlf!o em Lisboa sobre os navios pam qu~ a 
sua marinhagem possa ser curada nos hospitnes, 
e não fique ao abandouo; votou pllr· ella por 
ser. particular a. Santa Catharina, porque se se 
qmzess~ genera~1~ar esta medidn para todas as 
provmc1as mantimas onde ha ho~pitaes de 
caridade, seguir-se-hia que · para umas seria 
pequena, e · em outras excessiva, segundo o 
es~ado da moeda e preços dos generos respe
ctivos. 

Advertia que em Pernambuco onde · se não 
acha estabnlecida taxa .. 1guma para curativo dos 
marinheir.os, elle .custava muitü caro, sendo ainda 
mais dispendioso no Maranhão, como o nobre 
orador sabia por experiencia propria. 

Oppôz se á emenda do Sr. Rezende, porque o 
iD:Jp_osto dizia sórnEinte respeito á marinhagem em 
razao .do beneliciO do curativo, porque não fez 
conta .no proprietario do navio deixar em terra 
marinheiros a quem o navio é obrigado a pagar 
a _viagem, o qll:_e se não dava ácerca dos passa
geiros que se vao curar ás suas casas. 

Votou pois contra todas as emendas, e fez 
ver quanto seria .n•.1civo estabelecer uma coütri
bllição para os pobres, c9mo na foglaterra. 

o Sr. Lobo sustentou a sua emenda pela 
razão dada de se exigirem altos preços em algumas 

· provincias para curativo dos marinheiros. 
Fez ver que ninda que estas c11sas de caridade 

alimentão alguns ociosos, comtudo fazem muito 
-bem ih pessoas que delles carecem, e que pere

cerião sem o seu soccorro ; razão por que na 
collisão de julgar da utilidade destes estabele
cimf'ntos votár ia pela aflirmativ.a, e que por or~ 
no Brazil se provesse á sua sub;istencia muito 

' principalmente com o onus de curar os ma· 
rinheiros. 

Continuou a votar a favor da '.emenda do Sr. 
Rezende . 

O SR. PIRES FERREIRA sustentou que uma . 
medida geral. a este respeito era inadmissível, 
porque deviãô dar-se providencias em attenção 
às localidades. · 

O SR. PAULA ARAU.Jo fundou-se nas razões 
exposfas pelo Sr. Pires Ferreira para votar contra 
as emendas, lembrando que até não convirá 
reduzir a 320 réis a taxa, que na Bahia é de 
600 ou 640. 

o sr. Lobo entendeu que apezar de haver 
desigualidade na taxa que em umas províncias 
é maior, e em outras menor, sendo . a medida ãe 
utilidade parà o corpo de marinha· mercante .do 
imperio todo, que muito convém proteger, devia 
ser geo eralisada, reduzindo-se a quota onde fõr 
maior, igualande onde fôr menor e estabelecendo-a 
onde nõ.o existir, _para que estes ho111ens labo· 
i;iosos que vivem sobre as ondas, achem onde 
se curar qurndo doe11t0s; n1io lhe parecendo 
a~tentlivel a objecção baseada na differenç-a do 
valor. da moeda e preços dos generos nas divArsas 
pruvinci<ls mariti111<1s, por isso qu .3 taes preços 
~stão sempre em . relação ao valor da moeda, e 
p()r, isso.havia , com.pensação, e por consequencia 
1go~~~t~~o~º áj.::1~'t:!'t~r a em~ndá do. sr. Ji~zende 

TOJIO 1 

porque se de orciinario os passagelr11s não carec~m 
dos soccorros dos hop1taeil, podião comtudo 
occorrer naufragios ou outro accidentes, que os 
tornassem de Cündição tão precaria, que delleR 
não pudMsem prescindir. · : 

O Sr. Paul.a Arauj o julgando tambem 
conveni'ente que se·· proteja a marinha mercante, 
não achou que o verdadeiro modo fosse prati· 
candu a lnjustiçi\ de obrigar certos estabeleci· 
mantos instituidos' para deter.minados fine a que 
se apartem das vistas de ·seus autores, para 
com detrimento da suas rendas e das vistas, com 
que forão estabelecidos a favorecerem a marinha 
mercante, como teria lugar se fosse reduzida a 
320 rs., que se cobra na Bahia, a taxa que de 
nenhum. modo podia chegar para o curativo dos 
marinheiros, attenta a carestia dos generos na· 
quella provincia. 

Continuou a oppór-se á emenda do Sr. Rezénde 
porque a circumstancia · de ser passageiro, isto 
é, de viajar com c_ertas commodidades, para o que 
são necessarios meios, fazia julgar que o hidi· 
viduo se não achava em circumstancias tão 
miseraveis que carecesse ir ao hospital curar-se. 
não podendo servir de regra geral uma ou outra 
excepção que pudesse haver, para obrigar a que 
todos paguem. 

O SR. Lono sustentou a sua opinião, repe
tindo o que dissera. 

o sr. Duarte Silva não sé oppoz· a que 
se generalisasse a medidR a todas as provincias 
marítimas do imperio, . se a taxa que se deve 
cobrar em cada uma dellas estiver em relaçã'o 
ao valor da moeda que nellas circula, e ao 
preço dos generos. · . 

Não julgou neces!larlo accrescentar cousa al
guma . áo que se dissera acerca. do6 passageiros 

O SR. CosTA FERREIRA propoz que a resolução. 
fosse reduzida a decreto. . 

Fallárão a favor desfa emenda os Sra. Mon
tezuma e Rezeilde, fundados em que pela dilfo
rença da tRxa se ià estabelecer direito novo ; e 
contra, os Srs. Car11eiro da Cunha, Cassiano 
e Duarte Silva, por se tratar · de exceder a Senta 
Catharina um direito estabelecido em outras 
provinchs. 

Foi rEJjeitada a emenda. 
o Sr. Monte':.:u:m.a:-Pareceu'-lbe mais con· 

veniente que se tratasse deste objecto por occariitlO 
da discussão da lei do orçamento, mas como a 
·camara não quereria talvez estar pelo adiamento, 
yotou contra a r es,olução porque teudia a esta
belecer um imposto que vai recahir exactamente 
sobre o nossa marinha mercaate; · u que era 
nocivo p.1rque tudo quanto fór capaz de a sobre
carregar é capaz de a en torpecer, e tudo ·quanto 
fôr capaz de a alliviar o é tambem para 
a promover; verdade tão conhecida, que não 
julgou necessariú desen volvel· e, p,,is era evidente 
que a marinh,1· mercante ingleza póde offerecer 
fretes mais baratos, e· é por isso prt>ferida até a 
hollandeza {apezar de serem ahi os materiaes 
de construcção e mão de obra mais baratos) em 
consequencia de não serem os proprietarios das 
embarcações obrigados a pagar tão pesados im· 
postos. 

Apresentou domnis o exemplo dos seguros, 
que na Frnnça em pr0porçiio dos cnpitaes se 
fnz em mais do que n11 lngletorrn, porquo 11lli os 
segtirn1lores 11iio pagiio os dlreitus u quo siio 
suj e itos ON ingl ezes. . 

Duvidou demais que polo pngnmenlo deste 
imposto se fo~se melho~at• . a sorl" rios mnri
nht>irus e dar au,xilio a e.iites estabtilHcimentos 
de caridade, que lhe parecia nãu offere.cerem 
todas _as utili!indes que delles devlão .resultar 
pelo estado a que se achão hoje reduzidos. 

lS 
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Pronunciou:se contra a ·opinião do Sr . Paula 

Araujo, sendo d.e _parecer que convinha prefer}r 
a menor impos1çao á maior, porque ella ia 
recahir t1obre os consumidores. 

Oppoz-se à emenda do Sr. Rezende, por ser 
injusta, e declarou que votaria pela do Sr. Lobo 
se J>assasse o _artigo, por l~e não P!lrecerem 
solid"s as razoes do Sr. Pires Ferreira,- fun 
dadas na desigualda!le das circumstancias das 
provincias, que lhe par~cia não virem a p~o
posito, porque a resoluçao tinha por fim a ut1ll· 
dade immed!ata dos marinheiros. 

o sr. oos'ta. Ferr.,.ira pareceu que se o 
tributo era necessario, devia recahir sobre toda 
a nação e não sobre os passageiros sóme11t'&, e 
no caso contrario não convinha sobrecarregai-os 
ainda mais de despezas, parecendo até haver 
contradicção em se querer hoje impôr uma taxa 
a individuas que 11avegào de ims para outros 
portos do imperio, guan•lo a camarn no anno 
passado abolia as taxas de provincia a pro· 
vincia. 

Ficou a materia adiada pela hora. 
Continuou a discussão do projecto de lei para 

fixação das forças lerrestres. 
« Art. 3.o O estado-maior general e estado-maior 

do exercito ficaráõ reduzidos a um sõ corpo 
denominado-Estado -maior do exercito do Bi·a$il, 
- compost" das quatro classes de offi.ciaes gene
raes e dos coroneis. » 

O SR. MoNTEZUM.A. pedia esclarecimentos: 1°, 
ácerca da razão que movêra a commissão a 
introduzir na lei da fixação das forças um 
artig,1 que importa a reorgani<ação do corpo do 
estado-maior; 2° , quaes os motivos por'lue ella 
propoz que deixaso;em de pertencer a'l estado
maior os offi.ciaes de coronel para baixo. 

O SR. MACIEL informou que a commissão 
propuzera e::;ta alteração para uLilidade publica, 
para acabar com o pretexto de padrinhagem, que 
te111 augmentado consideravelmente o numero de 
offi.ciaes do exercito. 
Dis~e mai>1 algumas cousas, que não foi pos

sivel ouvir-se. 
O SR. MoNTEZUMA offereceu e foi apoiada, a 

Seguin te E>menda: 
« O estado-maior-general e estado-maior do 

exercito, ficaráõ reduzidos a um só corpo deno
minaúo - estado- maior do exercito do Brazil -
compo~to das 4 classel:I de ofliciaes-generaes e 
de todos os ofliciae~ superiores, de que actua\ ." 
mente se compõe o estado-maior, que tl'nhão 
feito as campanhas do sul, ou que tenhào sido 
approvados no curso de estudos determinado na 
lei da creação da academia militar, para a sua 
respectiva urma." 

o Sr., Rebouças dis~e que votaria pela 
emenda no cu.so de se admittir na lei o art. Se, 
cuja doutrina lhe parecia mais propria para u·ina 
lei de organisaçâo geral, na qual se podi.a combi· 
nar a justiça com os interesses naci,1naes, 11presen
tando em resultado o contentamento geral quanto 
fôr possi vel. · 

Notou que não se sabia a que classe ficarião 
pertencendo os officiaes do estado-maior abnixo 
de coroneis, porque não se podião chamar avulsos . 
á vista do art. 4°, que manda contempl_ar para 
as vagas que houver, os avulsos, que são 
aquelles officiaes que pertencião a corpos ,que 
farão dissolvidos, e em cujo numero não entravão 
estes, que entretanto s e não podem pôr abso
lutamente á marge111, não só pelo direito que 
têm adquirido ao titulo de officiaes do et:1t~do· 
maior, como atá porque entre ·estes officiaes de 
tonente-corouel para baixo, pode111 haver algl!DS 
mais habeis e idoneos do que de coronel para 
cima. 

,l'edio1 portanto, a suppressão do artigo, por 

impertinente, limitado, tendente a proteger a 
injustiça, e sem utilidade publica. , 

·O . SR MACIEL disse que a commissão seguira 
o methodo proposto no art. 3°, pela difficuldade 
de abranger uma doutrina tão complicada, como 
a organisação geral do decreto. 

Continuou, provando a utilidade do artigo. 
o Sr. Rebouça.& insisÜo em que a refor

ma aos males actualmente existentes dependia 
de um plano capaz de comprehender todas as 
bypotbeses, e não podia conseguir-se por um 
simples artigo. . 

Advertia que se estes officiaes ficavão avul· 
aos, como explicára o Sr. Maciel, e erão com
prehendidos no art. 4•, elle ia ferir com· a 
retroacção, se fossem empregados como comba· 
tentes, forir-se-ião os direitos dos officiaes com· 
batentes ; e se ficaviio con11i!lerados como em 
commissão, o que não podia ser sem os con· 

· siderar como officiaes do e<tado-maior, havia 
contr11dicção, e por isso cumpria que fosse sup· 
primido o artigo, e no caso de se querer alguma 
doutrina a este respeito que passasse a emenda 
d1) Sr. Montezuma. 

O Sr. Fr<.Ln.cisco do Re!i:O se oppoz á sup
pressão porque ia pôr o.s cousas no estl\dO em 
que se a•.•hão, o que . não julgára convelliente a 
commissào, que à vista das iuformações, e do 
relato rio do Sr. ministro da guerra entendera 
que ~eria melhor redúzir os 8 corpos do estado-. 
maior a um sõ, composto de officiaes-generaes 
ntá coronel, porque o curpo do estado ma,iõr até 
hoje servido como corpo de descarrego para onde 
se mandavão officiaes umas vezes por inh•1beis, 
outras p llr intrigas, e outras por querer -se pro
mover algum prot1<gldo, sendo assim composto 
de toda· a qualidade de homens, alguns dos 
quaes devem ser reformadt s por uma resolução, 

, ou outrn meio que a camara julgar melhor, e 
outros podem ser aproveitados para entrarem 
nos - corpos na conformidade do art. 4° que manda 
que na falta de offi.cia~s para o exercito, entrem 
os avulsos nas vag~s. 

Advertia que o corpo do estado·maior entre 
nós não á composto J.e officiaes com os estudos 

· necessarios para engenheiros, havendo aliás nesta 
classe o.fficiaes mu ltO habeis, ma~ alguns outros, 
que mal sab1ão assignar seu nome. 

o Sr. Monte,.um.a continuou a sustentar 
que o artigo não era pruprio de uma lei de 
fixação de forças, e por isso convinha eliminal o, · 
tratando-se depois da organisação do est·1do
maior ; e quando a camara não approvasse a 
suppressão devi11 ter outra redacçã0 parn não 
haver injustiça: ; persuadi11do·se de que se esti· 
vesse presente, concordaria com elle o Sr. minis· · 
tro da guerra, que infelizmente não havia com· 
parecido na camara, para as~istir a esta discussão, 
e111 consequencia do seu ináo estado de saude. 

Continuando a fazer sua!: observações, depois 
de ter lido o artigo; disse que desafiava a qual
q11er que affirmasse a sua doutri11a não ia dar 
ao estado-maior do exercito do Brazil uma nova 
organisação porqua o proprio artigo assim o dizia 
quando declarava que sómente terião direito ao 
título de offit!iaes do estado7maior os de patente 
de coronel para cima, o que á vista do rela
torio do Sr. ministro da guerr>i, que · diz que 
este corpo é composto de pes.~oas que por castigo, 
ou decidido patrona.to, e ra.rag vezes em vantagem 
do sei·viÇo (orão a. elle admittidos - e que nem 
todos ºtêm os pi·eliminares e conhecimentos. ne
cessai·ios ia l 1nçàr uma nodoa sobre us üffi.ciaes 
dll estado-maior dt:l curonel para baixo, por se 
dever e11te11der que a commissão baswu o artigo 
sobre informações do gov91'no, e que por. conse
quencia propõe que se. conservem nesta classe 
os q~e têm os prelimin~res, e capacidad() nece~-



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 16:07 - Página 4 de 4 

SESSÃO EM U DE JUNHO DE 1832 99 
saria, ficando considerados como não cripazes os 
de coronel para baixo ; intelligencia quo muita 
gente poderia dar-lhe, ainda que esta não fosse 
a mente da commis,;ào. E p.irque o Sr. ministro 
da guerra em seu relatod,., a111da que não ex
plicitamAnte, promette fazer uma pr•iposta para 
a organisação dos officiaes do exercito, assentou 
que era melhor espAra1· que S. Ex. a apresen· 
tasse, para que, tomando a camara em conside· 
ração os seus fundamentos, adapte uma medida 
geral. 

Advertia que se a commissão tivera em vista 
evitar os abusos estes continuavão a existir a 
respeito de officiaes de p>1tente. maior do que 
de te11ente-coronel, além de qu"' se a camara 
pretendesse acabar com todos os abusos ou não 
havia de legislar ou trabalhar seculos antes de 
passar alguma lei, devendo considerar se uma 
organi~ação que feche a porta a todos os abusos 
um àesiàeratuiri. 'que a commissão, n8m ente 
algum humano póde pretender. 

o Sr. Francisco do Rego respondeu, 
que se era verdade qne não podia acabar com 
os abusos todos podiãn ao menos minorar-se, que 
eia o que tinha em vista a commíssão, propondo 
que em lugar de existirem de alferes até a maior 
patente, :fiquem limitados de tenente-coronel para 
cima. .. , 

Provou que o artigo não era injusto, não só 
porque a camara suspendera por lei as passa-

· gens para o esta•io-maior, como porque o governo 
depois de 7 de Abril tinha _chamado officiaes desta 
classe para entrarem nos corpos, havendo até 
muitos offi.claes do estado-maior que querem ficar 
com seus accessos na tropa de linha, e por isso 
·desejão passar para ella, porque têm então mais 
vantagens. 

o Sr. Maciel faz ver que nenhum receio 
devia haver de que se fossem atacar os direitos 
dos offi.ciaes de estado-maior purque ficão em 
cirumstancias de, entrar nos corpos, não perdem 
suas patentes, é continuão a perceber seus sol
dos. 

Disse mais que o chamamento da officiaes 
habeis para o estado-maior era idáa que nunca 
entrâra na confecção deste corpo, onde aliás se 
achão muit"s de merecimentos, mas que não 
devem a sua existtJncia alli senão, ou por se ter 
em viil~a proteger alguAm, ou por não ser apto 
paM o serviço, o que ia promover a indisciplina, 
porque o officlal incapaz deve ser castigado, e não 
alimentado á custa da nacão: abusos que a com
missào tivera em vista evitar por meio do artigo, 
que apezar de ser objecto de organisação não fazia 
mal que passasse. · 

o sr. Hollanda oavatcanti não duvidou 
que o artigo fosse bom, mas declarou que tinha a 
fraqueza de não entender o que elle queria dizer ; 
podendo a commissão ter tomado por base um 
systhema muito rasoavel, e conveniente para a 
organisaçào ·militar, mas como não estava de
senvolvido, e existia no entendimento dos membros 
da commissão não o póde tomar em considera
ção. 

Disse depois que o estado·m<:1ior não era com-· 
posto da maneira porque o havia dito o Sr. 
ministro, e os membros da commissão, e que a 
reforma· que se ·propunha ia anarchisar ainda 
maia o exercito: que o estado-maior constava. 

1.0 De differentes officiaes, que tendo servido nos 
corpos, em consequencia de seu prestímo, ou re· 
lações que tinhão com algum general,. ou de cuja 
confiança gozavão, forão delles tirados para certas 
com missões. 

2.0 De officiaes que tinhão ficado avulsos por 
so terem abolido os cascos de seus respectivos 
corpos, e os quaes, querendo-se-lhes abrir praça, 
ficarão no estado-maior. ' 

3.0 De o_fficiaes, que tendo sabido dos corpos 

em commissões fóra do Brazil quando se recolhe· 
ràõ entrárão naquella classe por acceRso porque. 
ha uma gr,.,nde rivalidade nos corpos a respeito 
de entrar para elles um official que não pert<Jnce 
ao mesm" corpo, ou á mes·ma arma, e que não 
tenha servido cunj unctamente com os mais offi.ciaes . 
delle, rivalidade tal que no Brazil é qua.;i -im· 
possível apresent)r-se um commandante de fóra 
do corpo, resultando até daqui graves males 
e inconvenientes. 

4.• De alguns officiaes ou insubordinados ou 
menos habeis de que se descartavão os respectivos 
cheffs dos corpos que erão mais protegidos dos 
ministros, para admittirem melhores. 

5.• OP. officiaes que se tinhão tirado dos corpos 
para patrocinar outros ; de maneira que hoje se 
acha o estado-maior em completa anarchia, a 
composto de gente de toda a natureza, h11vendo 
nesta chsse officiaes de pequenª patente e com 
muito merecimento, e na ta linha alguns de 
merecimento nullo. 

Julgou necessario ad~ertir que o estado-maíor 
sempre exigira merito, e que nas nações que 
têm um aystema reconhecidamente militar estas 
corporações são classificada:i, e organisadas scien
tificamente, de sorte que na França não são 
tirados dos corpos, mas instruídos em escola par
ticular, onde adquirem todos os conhecimentos 
necessarios; e nos Estados-Unidos é verdadeira
mAnte um corpo de engenheiros, systema este 
que o nobre orador desejava que fosse aqui 
adaptado creando·se esta offi.cialidade na nossa 
academia, e acabando-se com o estado-maior 
existente para ser substituído por um corpo de 
engenheiros, donde ;iahião os officiaes para as 
difftJrentes commissões. 

Ponderou depois que o emprego dos officiaes 
de que se tratava nos differentes corpos do 
exercito, não Ara coUS>l muito simples, e podia 
ser at9 prejudicial, pnrque um commandante de 
corpo deve ter a confiança de seus officiaes e 
soldados, e estar habituado com fllles, sendo até 
ordinariamente máos militares offiches acostu
mados a uma vida sedentaria e embebidos em 
principias theoricos. 

A' vista do exposto, pareceu-lhe que a camara 
ganharia se dissesse que por ora ficava fixada 
·a mesma fDl'<;a do anno passado, emqua11to se 
não organill_ava o exercito e estabeleci& um sys
tema militar, ou mesmo não fixando fnrça alguma, 
porque está prevenido pela co11stituição, que 
quando a camara a não fixar, ficará a que 
houver. 

o Sr. Francisco do Rego respondeu que 
o artigo não era tão escuro como o entendêra o 
Sr. Hollanda; que estava de accordo com elle 
em que o estado-maior está em completa anar
chia, mi;s era justamente o desejo de pór termo 
a esta anarchia que movêra a commissão a 
propór o artigo para 110 menos approximar o 
termo de uma perfeição por meio da separação 
proposta, e da reducção a uma só classe; artigo 
com o qual a commissão provava ao menos seu 
desejo de não ficar . estacionaria, mas de pro
gredir. 

Não póde concordar com o Sr. Hollanda, em 
que militares acostumados a uma vida seden
taria e não habituados a fazer serviço, são 
inhabeis, pois o nobre orador considerava que 
os militares que sabem fazer seu dever estão 
sempre promptos. 

Concluio dizendo que não havia lugar para 
se esperar pela reorganisaçào do exercito, que já 
a tinha sollrido tres vezes, e que o artigo devia. 
passar, porc1ue dava occasião a serem empre
gados nos corpod os ot'fici11es do estado-maior 
de coronel para baixo, que fossem reconheci
damente babeis. 

Depois de mais algumas breves reflexões, foi 
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'approvado o artigo e/ regeitadas as emendas. 
Seguia-se o 

« Art. ~·º Os postos e:ffectivos que por qual
quer maneira vagarem nc.s corpos das tres 
armas do exercito, serão preenehid os com officiaes 
de igual graduaçi'io, tirados do~ officíaes avulsos, 
e na falta absoluta. destes officiaes, se.rão P.ro
vidos outros de novo: todas as outras pr11mo
ções P'1ra . o exercito ficão suspensas; e:g:cepto 
aos postos de primeiros e segundos ten~ntes 
engenheiros, quando forem necessarios e tiverem 
completado os estudos prescriptos pela lei. » · 

O. SR. CASTRO ALVARES propoz que se dissesse 
- tirados dos ufliciaes avulsos e dos que per
ten<Jião ao estado:maior do exercito. 

O SR. FRA.NCisco no Rr,:Go adverti o que .a 
emeni:la não era necessaria, porque estes offi
ciaes tic~vão incluidos na classe dos avulsos, e 
por isso· esta vão· comprehendido.i no. artigo. . . 

o Sr. Rebouças disse que os officlaes 'do 
estado· maior de coronel para baixo, têm· titulo 
de offi..ciaes do estado-maior, como 9s outros 
têm patentes, como taes, pagaráõ direitos destas 
patentes e. devem exercer funcções em nlação 
a ellas, e por isso não podião ser considerados 
como officiaes combatentes de corpos que __ se 
dissolvêrào, sem fazer mais uma boa porção- de 
desgostusos, accrescendo a isto ficarem elles 
depttndentes da voota.de do governo contra a 
iodeperidencia que a leoi lhes conferia em virtude 
dos tit11los que têm. 

o SR. MACIEL respondeu que então tambem 
nenhum official dos corpos podia ter passado 
para avulso, con,:10 se acbão hoje officiaes de 
batalhões que· perdêrão com isto, em quanto os 
of.fieia~s do est .. do-maior não perdem nada, 
porque a patente e ,!!,oldo lhes são conserndos. 
. O SR. HoLLANDA. C~VALOANTr 11otou que fallando 
o artigo de tres arm>iS sómente, não tratava do 
corpo . dE\ . engenheiros, de m"neira que se um 
2° tenente de artilharia quizer entrar no corpo 
de engenheiros, o não poder~ fazer. 

Entendeu que tambem devlão entrar na classe 
dos avulsos, os offi.ciaes enge~heiros desempre-
gados. . . 

O SR. MACIEL respondeu que se se julgasse 
má a redacção, podia fazer-se outra, mP.s a com
missão entenderia que ficava compr~hendida a 
entrada de ofdcíaes para o corpo de engenheiros. 

Dada a hora, ficou a mataria adiada. 
O SR. PRESIDENTE nomeou p11.ra membro· da 

com missão de contas, ao Sr. Baptista Oaetano 
de AlmeidA, em lugar do Sr. Hollanda. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas. 

Sessão em ti; de . .Junho 

.PREBI_DENOU. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvou-se a acta da antecedente; 
Foi á .com missão especial encarregada de propõr 

medidas sobre a moeda de cobre, e á ~·'de fa
zenda um officio do Sr. ministro do imperio com 
outra do conselho geral da Parabyba ácerca da 

- moeda de· cobre, e pratica am estabelecida de· se 
exigirem dous terços em prata no pagamento· 
dos direitos do algodão e assucar. 

A' de agricultura e 2a de fazenda outro do 
mesmó'senlí-Or com um officio da camara municipal · 
da ".ilia de' Nossa S!lnhora de Nazareth da Vigia, 
pedmdO' a ·confimaçao de. uma carta de sesmaria' 
em 1ll;ª àe" 'accresc~nta 'o seu realengo • a' con
cessao de terras devolutas annexas á dita villa · 
e que 013 .. habitantes pobres. de seu n:iunicipi~ 

sejão dispensados do pagamento. de J.O annos de 
decima que devem. 

A' de agricultura, outro do mesmo senhor, 
cobrindo o requerimento do capitão de cAval
laria de la linha Manoel .Ribeiro de Mnraes, 
que pede se lhe conceda. um rincão de campa, 
que diz estar devoluto na província de S. Pedro. 

A' de conselhos geraes e instrucção publica, outro 
do mesmo s•mhor, enviando uma representação 
do conselho geral do Maranhão, pedii;ido um 
cirurgião de partido, e uma resolução creando 
um collegio em que se ensinem bellas-a.rtes e 
sciencias. 

A' de pensões e ordenados, outro do Sr. 
ministro da justiça com uma cópia· do decreto · 
de 25 de Abril ultimo, pel1J qual se conforio ao 
pai e mãi de Florentino José Lopes o sol<lo que 
este percebia como soldado du corpo de guardas 
municipaes permanentes. -

A' de guerra, outro do mesmo senhor sub
mettendo á consideração da camara · uma. cópia 
do decreta de ó do corrente additando o de 22 
de Outubro ultimo, ri:ilativo á creação. de um 
major no corpo de guardas municipaes perma· 
nentes. 

A' secretaria, outro do Sr. ministro do im~ 
perio dando informações exigid11s ácerca das 
representações da camara municipal da ilha 
Grnnde e dos povos de parte do territoria do 
curato de Sa.nt'Anna de Itacurussú, ácerca de 
limites. 

A imprimir, quando ainda não estejão im
press.,s, varias resoluções do conselho ·geral do 
Ceará a Rio-GMnde do Norte recebidas em 
officio do Sr. ministro do imperio, e outras dos 
conselhos geraes de Maranhão e Ceará, em 
officio do Sr. ministro da ju'1iça. 

A camara ficou inteirada da communícação 
feita pelo secretario do senado de haver aq_Úella 
camara nomeado por sua parte os membros da 
com missão mixta que tem de ex,1minar as contas 
da tutoria de S. M. o Imperador D. Pedro II 
e suas augustas irmãs. 

Recebeu-se com agrado uma felicitação da 
sociedade defensora da independencia e llbe.r
dada brazileira da freguezia do Bauarial, pefa 
abertura da assembléa. · 

Remetterào-se P'•ra a commíssão de petições os 
requerimentos de João Bento de Mello Trant e 
Francisco Jordão Stwart. 

O Sn. MoNTEZUMA apresentou e forão appro
vados dous requerimentos : 

1. 0 Par11 se pedirém informRções ao governo 
sobre as despezas feitas com oa vases de guerra 
elitacíonados nos differeotes portos do imperlo. 

2.• Um mappa circumstanciado dos prezas exis
tentes n~s presigangas e em outras quaes.qu,er 
embarcaçoes. · 
. Igual sorte teve um requerimrnto do Sr. Hol-. 
lauda, pedindo esclarecimentos sobre o quaiiro .. 
da_ receita e despezll da província do Ri() de J.a~. 
ne1ro em 1830 - 1831, -a outro do Sr. Pires Fêr· · 
reira additado pelo Sr. Hollanda pedindo informa
ções sobre o cofre das prezas. · · 

Approvou-se a redacção da resolução que. au
torisa o governo a recrutar 1,500 praças em 
.todo o imperio. ._ · · 

ORDEM DO DIA 

Tendo o_ Sr. presidente declarado q~e conti
nuava a discussão do art. 4• da lei da fixação 
de forças terrestres,. informou . , 

O SR. 1° SECRETARIO que o Sr. ministro da guerra 
participára que por continuar o seu incommodo 
de safüie. não' podia assistir_ á discussão. 

o .sr. Hol Ia.nda co11tínuou a obl!lervnr que 
o ~rtlgo só· trutwa das · 3 armas; do que se . se
guia que um 2°}enente de arti~harí~: ~ã? ~?~er~!\ 
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competir com um de engenhfliros, e fi.cari11 -ex
clúido das prnpost>1s, quan.I•• entre nós us estudos 
que se requerem para uma e outr11 arma são os 
'.lnPsmos. 

Di;;se mais que havendo passado officiaes de 
engenheiros para o estado maior, devia haver 
compensação .. praticando-se vice vnsa, no que não 
havia obst!lculo, visto que o governo apezar de 
o não poder fazer, tinha empregado em commissão 
activa de engenheiro um coronel de artllharia por 

-nome ·Pe8,;oa, que o nobre orad•1r nílo conhecia, 
mas tendó sido r~integrado a effe.ctividade de SbU 
posto, não !sabia se bem ou mal, julgava dever 
ter muitos talentos e merecimentos por terem 
sido tão publicame.nte reconhecidos pelo governo 
que até lhe déra uma cadeira. íl.inda que sem dis
cípulos.· 

Fez. mais alguma.,;; re:fl.exõeR a favor do emprego 
nos, corpos do exercito de offi.ciaes de engenheiros 
desempre~d.dos, querendo que elles tenfl:ão as 
mes~~ti vantagens e desvantagens que tiverem 
os do estado maior,. 

O.Sr. Francisco do Rego informou_que 
a commis,;ão, á primeira vista a~sentára que tam· 
bem fosse comprebendido o corpo de engenheiros, 
ou que. do numero de officiaHS avuls"s fossP.m 
tfrfldos ·para o corpo de eng ... nheiros ns que se 
Julgassem com estudos sufficientes para a enge
nharia, mas ve11do dHpois que poucos officiaes do 
estado-maior tinhão compl~tos os e•tudos que se 
exigem para ser verdadeiro'official de engenheiro~, 
mndára de opi11ião, não lhe parecendo conve11ie11t'l 
que por ,3 ou 4 .:fficiaes do estado-mai11r que têm 
estils estudos,- passasse na lei esta disposição, 
parà .não enxertar. com officiaes de poucos es-

• tudos o corpo de engenheir .. s, que deve ser intei
ramente reformado sobre a bas~ de que um 2o 
ténerite: de ~ngti11hàiros . tenha logo tod"s ~s es
tudos .completos, . para que em consequencia de 
aJgtinià commissão de que séja encarregado, não 
venha: 'a sôffrer interrupção nos ·seus eEstudos, o.u 
fique imp<Yssibilitado de os concluir; que á pri· 
meir·a vista t.1mb1~m a mesma commissão entendera 
que devia ser excluído o corpo de artilhari!l, 
mas conhecendo que, comquant.1 esta arma exija 
quasi iguaes conhecimentos aos da engenharia 
com tudo para ella não são necessar1os. eHtudos 
tão elevados, e no estado-maior ha officia.es que 
podem servir na 11.rtilharia ; entendera depois que 
as vagRS dos officiaes deste corpo podião ser 
suppridas pelas do estado-maior. E como nos pri
meiros· postos até 20 tenent• no ca"o de haver 
falta é necessario que a a. ,;ilharia vá r•cebendo 
officiaes de aptidão sufficie11te para sti~uire111 logo 
todos os postos, a commrssào asse11târa tambrm 
de conceder ao governo autoridad6 para promover 
os p •8tos du artilharia ; mas lendo o nobre orador 
o pJjecto não achára nelle esta disp .. sição, e por 
isso se propôz a otferecer a si>guinte emenda : 

<< Depois da palavra - engenheiros - diga-se -
e de artilharia. » 

Foi apoiada. 
o Sr. Ministro do :Ii:n.p.,..rio que guar

dára o silencio quan,do o Sr .. Hollanda pe~a pri· 
me ira vez, fallâra ácerca do curonel Pessoa Julgou 
dever .rompei-o. h"je .para informará camara que· 
o· dito:~ coronel fóra refoqnado co~tra, a lei a, 
titulo de. doente. com a .terça. par.te, do soldo,, 
quándo aliás go'zava de boa saud,e e.tinha ajdade 
de 40 annos; e querendo o governo actual emendar, 

·a, injustiça que praticára com e~te. ci.dadão. o go
verno transacto o mandara . .reintegrar o posto-; .. 
que, o governo .o riorneáu .para reg,er uma.cadeira, 
regime11tal d.i mathamatica do cor!?º de ~rtilharia, 
a qual não creou de . novo, mas JlL ex1st111.. 

Declarou que sendo membro do gover110 ignorava• 
que ~e tivesse dado a este militar uma commissào 
actíva de. engenhtoiro.,. e pedio ,aq Sr. HL1ll,,n_da 
que apraselitassa ·a. portaria ' de nouieá~ão~ pois 

a S. Ex. constava qu?., tendo-se o coronel PeRsoa 
offerecido para ·lir1gir obras publicas, o Sr. mi
nistro ria marinha officiára ao prRsi.lente .ia Bahia 
para que ri ·empregasse se o julg,1sse util e ue· 
cessario. 

Qu·i nt.o aos conhecimentos deste official, de que 
o Sr. Holland11 dissera que não sabia, adv~rtio 
que devia saber que tem um dípl·•ma de formado 
em mathematica, gue vale al!:lum::i cousa, diplomas 
tios quaes tod0 o mundo acredita, accresc•mdo a 
isto que fóra mui to b_om estudante,_ e por is;;o 
e;tava na<> circumstanc1as de bem d1r1g1r a ca
deira para que fóra nomeado. 

Lembrou fin,•l•ne<ite i:.u Sr. H·•llanda que era 
inexact•1 dizer que não tinha d1scipulos, P"r•1ue 
11 a Bahia ha .. ffi.c1aes de nrtilharia, cadet~s, offi
ciaes inf,,riores, etc; e mesmo "ffici<1es de infrln
taria, e out os que estã..i wulsos gue se podem 
applicar aos estudos d~ mathemat1ca que lhes 
são tão necPssarios ; nao tendo apparec1dn est.es 
discípulos antes <le se prover 11 cadeira porque 
não havia mestre. 

O Sr. Hollanda Oavalcanti disse q'ue pá
recia-lhe que o Sr. miniRtrn do imperio 11ão havia 
dito cousa ;1lguma "m coutrariu do que "lle avançára 
n" seu primeiro discurso, p11r•JUH não entrava no 
merecimHn tn da ref .. rma, dizendo sónwnte que o go• 
verno o tinha reintegrad11 á· efl'Hct1vidade do posto 
bem ou mal; pareeeudn lhe c"mtudo que um 
militar qualquer que soffrns'e uma injustiça de 
um -ministro devia revindicar seus direitos pelos 
meios 1egaes, não sendo outro ministro que lhe 
emendara a injustiça, mas a camara, a quem se 
dAvia ter q 11eixa lo, por•1 ue do contrurio os mi 11ititros 
estarià<> continuamente a desfazer os actos'de seus 
antAcess11res a titulo de injustiça, quando elles 
não silo juizes de taes actos. -

Lembrou que esta medid_,, se havia feito exten
siva tan1bem a um <a pitão de fragata, quando 
o governn devia cingir-se á lei d11 orçamento, 
em que vêm cnntemplad•Ís estes offici ies cumo 
ref,1nnados, e não poclia fazer promoções que a 
l~i lhe prohibia, promoções qu~ o n11bre orador 
ent,.,ndeu qutt o gnverno havia feito a favor dAstes 
offieiaHs, reintegraudo-os á eff1•eti vi d ade de seus 
p••stns, pl'eterindo e prejudicando assim o direito 
dos outros. 

Disse mais que se havião pago ao coronel, 
Pes~oa todos os vencimp,ntos desde que fôra re
formado, dando-se-lhe além disto (\Ommissão activa 
de engenheiro, comu proooetteu prov1u. 

Achou illegal a nomeação de lente para n ca
deira dt1 mathflmatica por não ser o coronel 
Pe~soa commandante da artilharia como manda 
a lei, al<\m •le que ella era inutil por não haver 
boja na Bahia quem se applique áquelle estudo, 
e quaudo algutJm quizesse astuciar ge"metria podia 
entrar !1ª aula do Sr. Ferreira França que rege. 
uma Clideira desta sciencia. · 

0.1ncluio declarando que sabia que o coronel 
Pesso,, é form1do, mas P···dia não o saber porque, 
não _ pos~uia catalog·> dos offieiaes fon:µados : . que 
nunca servira com elle, inàs cumpria· dizer que 
aiuda que seja formado em 't"das ás~ 11'/ªt'llénía
ticas do mundo ·pó.de' nãv ter os r~quisitos que 
a lei exige. nc;s officiaes de engenheiros. ·. · 

o Sr. Rebóoças tnformo,u que era ver;a.ade 
qila o' coronel PAssoa tinha sido reintPgrado á,'~ffec·, 

: ti vi<:lade do po~to, tendo sido reformado . pelo 
governo 'que' ·acabou, q·ue tlúnhem ·era. vei.'da_d.e 
que· fôra 'reintegrado com as' ·vantagens a'dqui· 
ridas, 'e· encarreg11do de ·exercer uma' 'c'ommissão, 
de engenh.,iro, ·o que sabia por te'r lido' o· aviso 
re~pectivo 110 cnnsel h•l do ghv·erno da B 1liia. Nada 
póde dizer t1obre a idoneidade deste official 'pttl'B 
deBAmpenhar a cnmmis~ílo de que Jórn e11carre
gado, nem se a nomAaçno tirihn sido fPito BeAundo 
as condições· exigidas por lei, conKtanLl••·lhe 
porém que era form&do, e aléu1 de aer for~ado, .. 
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bom offi·~i<\\, \nstruino. talentoso s de mereci· 
IDP.<1tos . (Jifuitos apoi.:.dos.) .. _ 

Niio se conf 1rm ·Hl c<11n a opmmo do Sr. H .11-
landa, de quti um mini•tr·1 nà·> póde .ernen•l 1r os 
erros de seu antecessc1r, p·ir•.JUe c .. ns1der>\11do·se 
0 aovHrnll um c.1rµo moral e p•1litico, t .• do~ os 
actns que houV llr ds faz .ir um ministro obrigão 
ao seu succe;;~or para os observar se são b•H1B, e 
refor1nar se são mllns. e ss os não reforma. mos
trando-se que siio máris, os faz sHus, e é respon· 
savel por elles: seguindo daqui que ~e algum 
official reclamar pera11te o ministro e demonstrar 
que soffreu injust1ç>1, e este " não reparar, faz 
propria a injustiQfl, e é res~onsavel. Ac:h•>U por 
consequflncia que o governo tinha pr•1ced1d:1 b_Mm, 
e que do.via proceder conforme este pl'rnc1pt••, 
ácerca de tr1Jos os 01lic1aes e emprAgados •1ue 
tenhào sido destitllidos Je seus postos e empr~gos 
com injustiça, tendo o O'lbre or•ld" r talv,.z razã.1 
para duvidar disto, a qual não patentellVa por 
ora porque o governo ainda. ~stava no caso de 
podH conbecer melhor a ju.;tiça. 

Disse mais que encontrára por acaso sobre uma 
das mezas da ca~a urn papel de um ••tlicial, que 
se havia dito á camara que deixàra de ser da 
marinha por ser 11egnciante matriculado, e que 
fôra reintegrado com vantag"m ao posto em que 
havia sido reformado púr não querer ir para o 
sul em 182!, charn11ndo elle no seu papel facção a 
todos os que não tinhiioi lo~vado a sua r einte· 
graçàa, e apre~entu.udo docuin'lntos .em prova de 
sua justiça; constando: 1•, de uma attestação de 
Felipp.i Alberto PaLroni, de que era habil rara a 
marinha, etc. ; 2°, o decreto da refo rma em que se 
dizia que em consequeucia ela ter all~gado molestia 
chronica que 1> torna'ia incapa'Zi do serviço activo 
para que fôl'll nom·tHl•iO se lhe co •cedia 9. reforma, 
etc., acuando qus o govern'l tinha f.;ito bem em 
reparar · a i njustíça que tinha ~offrido, ildvertio 
comtudo que C•mvinhll que huuvesse nisto muito 
cuidado para que em occa~iào de se carec~r de 
taes officiaes ell· ·B se não escusem do serviço a 
titulo de doentes. 

O Sa. 0ARNEIR•l DA CUNHA m•rnifestou o seu 
prazer do:1 se ht<ver movi ·l·• 111l C•lmara a questão 
de poder ou não 1) govllrno rl-lparar as injustiças 
feitas pelo antigo govern<>, qu-ist.ào que pedio que 
foss.i decidida para o n•>bre orador •abHr se devia 
dirigir-se a\} governo ou à cainara para snr repa
rad11o a inju!itiça t1u0 t! ·•ffrêra um tenente-coronel 
de ,.;Qa -província. 

O SR. Pl\t,:SIDENTE recommendou an Sr. depu
tad" que se lim1ta~Sll ao oujectn ein discussão. 

Foi apprnvado 11 art. 4° com a emenda du Sr. 
Francisco do RAgO. 

Entrou em discussão o 
<< Art. 5o. O governo fica autorisado a conceder 

licença com mtiio soldo IMS offi.ciass, e otliciaet\ 
inferi.ores, que sendo desnAcessarios ao serviçri, 
assim o quizerem; estas licenças sõ terão lugar 
durante o anno financeiro. » 

O Ss. GETULlo propor.; que se addicciooasse
com vencimento .Je ternpo""."'e o Sr Maciel que se 
accrescentasse à palayra quizerem-sem pagar na 
secretaria emolumento algum pel" seu t1tulo
porq11e rever'óendo hoje taes emolumento,; a favor 
da nar;ão, esta p·iuco per11Aria, emquant•J se ia 
allíviar a estes ·1(ficiaes de u,m gr&11de onus. 

O SR. Fa.1.Nc1sco DO Ri;:t>-o observou que para 
não sujeitar os officiaes !\ um incommodo grai1de· 
sendo obrigados a recorr·er á côrte para obterem 
taes licenças, convinha autorisar os presidentes 
respectivos para as conceder. 

Todas esta,i emendas farão dpoiadas. 
o Sr. Ernest9 approvou o artigo na essAncia, 

e as duas emendas p>\ra facilitàr a cnnceesã.o das 
licenças não send•> obriga.d11s os offic1,.es à vir 
â côrte, nem a paiar emolulllentos. Considerando 

por!\rn que o;i solrlos do11 offieiaes não chegão para 
sua honesta sub<istenda, e 1~ue a dimn1u1çã.1 de 
mAt1He obriaMia a passar ser:n licença a alguns , 
cuj o' serviço" nã·1 f<1s~e neces<ano, e q,11e ·tliás 
poder ião procurar instruir-se, ou -~e appllcarião · 
a ilg11cn ramo de industria, propoz que ficassem 
venaen.Jo o ~oldo por inteiro. 
.F"i apoiad ,, a sua emenda. 
O SR. REZENDE oppoi-se á emenda. do Sr. 

Francisco do R«go porque ao governo supremo 
compete dispór do exercito, o que deixaria de 
acontecer se os presidentes pudessem conceder as 
licenças, porque ficaria o governo privado de 
chamar os offiaiaes q110 fossem neaessarios para 
o s erviço. 

O Sr. M'lntezum.a votou a favor da emenda 
d<> Sr . M. '<:i .. 1, e tambem pela .io Sr. G.;tulío, 
µoq ue stJ . havia conc .. dido aos offid>l!lS de ma
ri.1ha vencimento de temp<J ; e cumpria que hou
vesse igualdade. 

Oppoz se á emendfl .do Sr. Ernesto porque as 
vant••gens do meio soldo, não pagar emolumentos 
e ve nciment11 ·ie tecó po, juntas á de se P"derem 
empr~gar os nflicia.is que obtivessem a licença, 
em outros rnisteres de utilid11de, · eríio já tão 
grandes, que se se lhes dessem maiores, seria 
o mAsmo rzue acabar com a força actíva, porque 
nenhum delles quereria servir mais na tropa de 
linha. ' 

'.rarnbem não approvou ·a emenda do Sr. Fran· 
ciuco d11 R P.go porque sendo o oxercittl do Brazll, 
e devando 1JStar tu.do !l disposição do governo, 
elle não poderia contar com os otliciaes de que 
pl:ldess" carecer, .sendo concedidas as licenQas pelos 
presidentes . 

O Sa. ER~EsTo sustento11 as emendas contra 
que fallára o Sr. M<>ntezuma; to, p11rque logo 
que o g•1verno carecesse do serviço de algum . 
official, Linha caducado a licença, e 2•, porqua 
não parecia airoso que a gover110 quizesse vender 
os licenças aos otliciaes pela metade dos seus 
soldos. 

o Sr. Fran.olsoo do Rego sustentou a s'Ua. 
emenda dizendo. que detArminanrio o artign que 
os presid1Jnte>1 fiquem autori8ados parà conceder 
licenç is ªº" officiaes desnec.,ssarios, por tempo 
limit>\dO, claro era que se snppunha ter o governo 
central or~anisado a força. activa no estado em 
que deve ficar du.rante o anno fiuanceiN, e por 
e ·nsequencía tend· • já conhecimento dos officiaes 
di::m .. cessarios, não havia inconveniente de os 
presidentes concederem as licenças sem mandarem 
á côrw, o que pod tt r1a levar tanto tempo que 
t >1lvez se passasse o praso para o qual el\a fosse 
peoiida . , . 

Oppoz ~e á emenda di> Sr Ernesto, não só por· 
que ne. nhum official tentaria em preferir o seu 
descanso a estar suj,,it•1 a ser empregado quando 
o chamas:;em, como porque se devia dar alguma 
compAnsação áquelles que ficarem em serviço, e 
esta vinha a ser o soldo p•ir inteiro. 

o sr. a.~b<>nc;)as observo11 que a conservação 
de metade do solifo para os officíaes qufl obti
v erem licenças, já era uma grEl.U.de Vl\ntagem, 
porque até agora os officiaes que erão desneces
sarios obt1nhão licenças chamadas registradati , e 
não percebido soldo , nem contavno antigui
dade. 

Nilo approvou que por lel se estabelecesse que· 
nas províncias se concedessem taes licenças, por
qu<' o exercito pela constituição deve fi.car à dis
posição do governlJ -supremo, o qual comtudo 
podia dar i11strucções em q11e1 consideNda>1 todas 
as hypothesll:;, cornmettesse a alguma daa autori· 
Jadi.s provinclaes a concessão dellas. . 

o Sr'. Rlbelro de ,.,_n.dra<l.a ilUstentou a 
emenda do Sr . Ernesto, porque tendo os officiaes 
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desempregados soldo por inteiro, e esta11rlo ellP.! 
tanto fóra do serviço como os que ·abtivessP-m 
licença, convinha. que a estes fosse tambem con
servado para se occuparem em trabalhos lucra
tivos; o que era um gra1.de beneficio parn a 
nação ; além de que as licenças erào de curto 
espaço, ao mesmo tempo que o governo as podia 
rovogar quando o julgasse necessario ; sendo esta 
ultima razão a que o movia tambem a votar 
pela emenda do Sr. Francisco do Rego. 

o Sr. Rego Barros disse que na emenda 
nada havia de extrliordinario, porque os comm~n
dantes das: armas concedião as licenças para que 
hoje queria que os presidentes ficassem autorisados, 
porque pela lei do anno passado se trnhão abo
lido em algumas provino-ias us lugares de com
mandantes militares, e não convi11ha que em umas 
provincias as concedessem os presidentes e em 

. outras os commandantes de armas. 
o Sr. :Pau.la Araujo votou contra a emendª 

que prupunha a conservação do soldo por inteiro, 
por haver grande·;differença entre o official que 
se conserva n» lugar onde lhe compet .. estar, 
sujeito a seri'chamado para o serviço qua11do o 
governo o julgar 11ecessario, e outro que tendo 
obtido licença póde promover .seus interesses 
particulares. 

Não lhe pareceu1 valioso o argumento de que 
só se concederáõ as licenças áquelles officiarls que 
não forem necessarios d.;pois de organisados os 
corpos, porque tim 1Jm ou dous mezes poderia 
apparecer esta neces:;idHde, ou para preencher 
vagas ou mesmo em consequenc1a de occurrencias 
extraordinaria,s. · 

Mostrou mais que sendo o governo central 
responsavel pela defeza geral do imper10, a elle 
cornpetia dispôr da força terrestre e marit1ma, 
além de que parecia que se passasse a emenda 
autorisando os presidentes para conceder as licen
ças, irião pôr-se estas autoridades em uma especie 
de contestação com o goverrio cHntral, cas~ando 
este as licenças dadas por aquelles, o que não 
era conveniente para ll harmonia e ordem que 
deve reinar entre o governo e seus delegados. 

Lembrou ma.is que podia até haver um presidtinte 
mão ou mal intencionado, que com vistas simstras 
liceuciasse os officiaes mais capazes cuja prHSRuça 
no serviço seja couveniente, deixando !l'titros 
menos habeis, não sendo tão facil cassar as 
licenças como presumia, porque alguns ,,ffici,.es 
poderião ir até para fóra da provmcia e àssim 
mediaria muito tempo. 

Concluio dizendo que o haver se dito que os 
com. andantes das armas. c11ncil·lh1o estas licenças 
não podia servir para se approvar a emenda em 
questão, reconhecendo-se que este direito era 
mão. 

Votou pois contra as duas emendas. 
o Sr. Rego Barros entendeu que a unica 

objecção forte que se havia ''PP"sto á emenda do 
Sr. Fraucisco do Regu era a que acabava de ouvir, 
de poder um preside11te mal intencionado. licenciar 
os o:fficiaes habe1s, o que comtudo se achava 
prevenido pelo artigo que mandava conceder licen
_ças aos desnecessarios, sendo até mais provavel 
haver um ministro mal intencionado que abuse, 
do que 18 presidentes. 

Foi apoiada a seguinte emenda do Sr. Ribeiro 
de Andrada: 

« Accrescente-se depois da pa\avrá-financeiro 
-:-e poderáõ ser revogadas logo que o bem do ser
viço assim o exigir. » 

o Sr. Paula Araujo respondeu que não 
estabelecêra a hypotllese de 18 presidentes mal 
intencionados, mas se suppuzera que algum 
poderia estar neste caso e fazer assim graudes 
males. 

Quanto a dizer·ae que era mais facil que um 

ministro fosse mal intAncionado e abusasse do 
que 18 presidentes, pareceu lhe que podia dizer 
o inverso, porque Hra mais f 1cil achar um homAm 
b .. m para ministro de estado do que 18 presidentes 
bo11s para as províncias. 
~ Ponderou o inconveniente de se cassarem as 
licenças, porqut> os que as tivessem obtido e se 
achassem em suas casas, não ficarlão muito con
tentes e satisfoitos de as ver cassat.las e vil"lão 
servir de. má vontade. 

Mostrou que o argumento de se licenciarem 
os offici>1es desnecessarios nãu destruia aquelle 
em que ó nobre orador se basP.ára, de que dentro 
em pouco tempo, dous ou tres mezes, esta 11eces· 
eidade poderia apparecer, -além de que um pre-

! sidente poderia julgar que um o:fficial é des11eCP.S
sario e persuadir-se do co,.tr ario o governo central, 
que tem .1 seu cargn a defez:i. gt>ral do imperio 
e conta com os offic1aes que existem nas diversas 
províncias, devandu portanto as licenças ser basea
das sobre o conhecimento qu~ elle tem da neces
sidade dos officiaes nos diversos pontos do lm
pet"io. 

o Sr. Rego Barros pareceu pelo discurso 
do Sr. Paula ArauJo que elle votava contra o 
artigu, porque os mesmos inconvenientes obser
vados ácerca das c·•ncP.ssões de licenças pelos 
presidP.ntes podião resultar das concedidas pelo 
governo central, porque poderia ser necessario 
de rp,pente um official, que em consequencia da 
licença se achasse em alguma distancia. 

Não esteve pelo argumento de poder um pre
sid•mte mal intencionado licenciar os melhores 
o:fficiaes, porque taes licenças só se concederião 
ao.; que as pedisse111, podendo recusal-as no caso 
contrario. 

o Sr. Pauta Ar:>aujo fez ver que as licenças 
concedidas pelo governo central ni'io estavão no 
mesmo caso daq uellas dadas pelos presidentes, 
porque sendo O goVPrnO responsavol pela de(PZI\ 
g..,ral do imperio podia julgar necessarios officiaes 
que os presidentes das provincias ju igassAm des
nACAssarios, com µ!'lindo a elle conhecer qu ios 
os offic1aes que estavão no caso de obter as licenç11s 
e quae!i não. · 

Cuncluio dize,1do que não era dos mais cen
tralistas, mas antes sempre fôra de opinião que 
se d..,,lig><ssem as provinc1as até certo ponto dos 
obstaculos e laços que julga apertados e vexa
tívos de mais, nàu .. xpr:m111do " seu voto contra 
a em,...nda uuia opinião diversa a esta, porque 
até na Amt-1rica du 1:-.orte é o g .. verno central que 
dispõe da força de mar e terra por ser responsavel 
pela defoza commum. 

D-pois de mais algumas refüxões foi r.pprovado 
o artigo com as emendas dos Srs. J}íaciel e Getu. 
}i .. , r .... gH1ta.Jas as dos Srs. Ribeiro de ,Audrada 
e Francisco do Rego, e prejudicada a do Sr. 
Ernesto. 

« A•'t. 6. o Para completar o numero de praças 
mAnc1•1nadas no art. l•, o g .. verno poderá recrutar 
na fórma d"s leis, quando se não apresentem 
voluntarios. n 

Apoiou-se a seguinte emenda do Sr. Maciel: 
11 Accrescente-s ao art. 6°-este recrutamento 

será repartido por todas as provincias do imperio 
em proporção dos habitantes livres, fazendo·se 
publico o numero de recrutas que cad.a uma deve 
fornecer. » 

o sr. castJ:"o Alvares :-Sr. presidente, 
co11ti..úo a prt:tender que. se nào recrute. E' 
preciso, Sr. pre:<ident"• que nós melhoremos as 
n"s"'""' cire.umstanc.i\1s. E' preci~o. Sr. presidente, 
qne se não diga que somos liber>1es e vamos 
obrando como até aqui no tempo despotico. Eu 
vejo que SP. levanta um corpo com prem1os 
ou grande~ off .. rtas de dinheiros vuluntariamenté, 
e agura para o exercito ha. de se ir apanha.r 
aqui, alli e acolá, Sr. presidente, para servir por 
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occorrer á Ilflcessidade preMnte jâ líavião sido 
decl'E:tadas 1,500 praças. . , 

u.ma tutaméa, perrlôe-me a expressão 11 é cousa 
!JUS,,, B O IDHS!llO que qUándn, t'U quizer fazer 
"um edificio, Sr. prHsidente, dar o .mHU dinheiro 
todo a quatro officiaes .de . carpinteiro e pedreiro, 
e depois mandar agarrar os outros porque já 
não ha di .. heiro para os outros 1 e isto é justo? 
Ou seja para todos ou nenhum. 

Foi approvacto o artigo com a emenda do Sr. 
Maciel. 

Já não quero dizer que ,;e estabeltJça para todos 
640 ou 600 rs., mas quero que se ajuste, porque 
pórle ser quP, a uns faça conta por 200 rs., a 
outros por 240; áquelle por 300, a este por 400 
mas não forçal-os para SP.rvirem em um serviço 
tão pesado e a stirem combatentes, ao mesmo 
tempo ·que a outros se dá com mel pelos beiços 1 

. não, Sr. pre1'idente, isto é injuslo. 
Se tivessemas estabelecido por uma lei que 

detRrminasse as pess .. as que se achassem nns 
circumstancias, e que ellas füssem recrutadas, 
eu entendia como recahb1 o imposto de Hangue, 
hnpoRto no pessoal; mas um imp .. sto quEl vai 
rec11hir immediatamente Robre classes não deter
m inadt1s por lei 1. • • Então de que serve o artigo 
que diz que o cidadl\o fará a'luillo, ou deixará 
de fazer o qne a lei não mandar? Su pponbamos 
que eu estava com idade de 18 ou 20 annos, e 
dizia a lei que nenhum cidadão é obrigado a fazer 
nquillo que a lei nao manda ; ha uma lei que 
me poz no estado de ser r-ecrutado? Não ; logo, 
podi1.1 resistir, porque não conhecia lei ; então 
haja uma lei universal ; recrute-se, agarrem·Se 
todos, ou faça-se uma lei regulamentar para se 
rocrutar só por meio de premio, convenção e 
ajuste, e nunca segundo o systema antigo ; . por
tanto voto contra o artigo. 

O Sr. Re~ en de respond~u que nã" se tratava 
da questão de liberalismo, mas de pôr á disposição 
do governo as forças de que carece e que exigem 
nos-as circumstancias que por occasiào da dis· 
cussào da lei das guardas municipaes permanentes 
o nubre orador autevia o ciume que havia de 
11escn e~1tre a. tropa de _la linha e policia (ciume 
que muito conv:nba nao promover), e pur isso 
fõra de opinião que o corpo policial não dnia 
tílr aspecto militar para 11ào dar lugar a· confron> 
tações, que são inexactas, purque o soldado de 
1• li11ha faz mais desµeza á nação do que um 
guarda municipal. 

Concluio mostrando que seria absurdo recrutar 
o gover.10 d1°us ou tres milhões de habitantes 
qua11do carece de duus ou tres mil h"mens, e -p1·r 
isS•• não podia ser adm1ttida a idéa do Sr. Castro 
Alvares de se agarrar a todo o mundo ; e votou 
pela artigo por ser o recrutamento o unico meio 
de que podia laD-Çar mão o ·govilrno qmmdo não 
appnrecessem voluntarias. 

o SR. CASTRO ALVARES sustentou a SU!' opinião 
diz~ndo que se us permanentes não erao recru· 
tados, não devia haver differença nas praças dos 
out.roR co1 pos. 

Iosistb nu necessidade da lei do recrutamento. 
O SR REZEN~~ advertia. q:iie os municipaes 

permane11tes podiao ser dem1tt1dos, e d·emittir-se 
S~$undo entepdesse o _governo, ou quando que
riao, o que nao acontecia aos se.Idadas do exercito. 
Não esteve pela idéa dos ajustes dos soldos 
porque era inadmissível· que uns ga11hassem 
ID'1is, e outros menos ; segundo os ajustes que 
fizessem. 

O SR. FERREI_RA: FRANÇA depois de reproduzir 
as idéas que ernlttna por occasião da discussão · 
da resolução aut<•risando o gc.verno a nicrutar 
1,500 praças, prupoz,que para complP.tRr '1S praças 
decretadaH o g .. :verno contractasse voluntarios. 

O SR. MAY -sustAnLou que era melhor esperar 
para o anuo de 1833 para ver se entretanto 
paAsava a lei do recrut>1mento . cuja discus-ào 
J.'equereu de mãos pos,tas ; adv~rtindo que para 

Levantou-se a sessão ás duas horas. 

Sessão em · t. 6 deº Junho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO. DE' ABRÉU 

Approvou-se a acta da antecedente. 
Foi á comrnissão de instrucção. publica um' officio 

do Sr. mi<oistro in,pf;rio incluindo offiéios do vice
presidente da provincia do Espiritó' Santo sub
mettendo á appr<1vação da camara os ordena.dos 
conferidos pelo respectivo conselho_ do governo 
aos professores de primeiras letras da cid;ide da 
Victoria, e da villa de S. João da Barra. 

•A' secretaria um 'fficio do· Sr. 11.inistro da mari
nha C«ID informll'ÇÕtJS exigidás acerca da fragata que 
se acha no estaleiro do a?s!lnlll do Pará, e .1os 
vencimentos de varios constructores e patrões
móres. . 

A' c_ommissfü~ de industria' ·e artes uma repre· 
sentaça" da sociedade d.efensora da liberdade e 
independencia· do imperio pedindo medidas le· 
~islativas para facilitar a introducção de braços 
mdustnosos, que augmentem e vigorem a' nossa 
agricultura. 

A' de pe11sões e ordenados o requerimento de 
Baz11io Quaresma· Torreão solicitando a approva· 
çãu do ordenado .que pelo conselho do governo 
de Pernambuco foi arbitrado ao lugar de biblio· 
thecano de Olmda, e pagamento do vencido desde 
5 de Outubro de 1831. 

A' àe petições as de ManoPl Gonçalves Malta, 
M •noel Lopes <le Sant' Anna, padre Lu1s José de 
Albuquerque, Jo~é Feliciano Portella e Fernando 
Antonio Vieira, 

A pedido de Luis Antonio Ribas mandarão-se· 
lhe entregar ducumenLos seus que existião na 
casa. 

Foi recebida com especial agrado a fülic.itação 
da camara municipal da villa de S. Francisco de 
Paula pela installaçà.J da assembléa geral. 

O SR. GE·ruLio !ez o SHguinte requerimento : 
« Que se remettao ao mmistro d'a fazenda os 

orçarnentos das provincias par» o anno financeiro 
de 1833 a 1834, que existem na coínmissão de 
?rça~ei;ito, para que o mesmo ministro os faça 
1mpnm1r com urgencia, remettendo-os á caniara 
para a discuf!Sàu da lei respectiva • ., 

O SR. PAU_LA AaAu;;o _observou que estes orça
mentos senao uecessanos na eommissão de fa
zenda,_ além de que lhe parecia que a impressão 
tardan.a muito, porquH são papeis mui volumosos. 
_o .s:r. Ca.stro e Silva disse que a commi~· 

sao Já se t111ha servido das tabellas para formar 
o ur.;ament?! ª. pur. iss<;i approvado o requeri
mento pod1110 1r a imprimir ; m'~s advertiu que 
talve_z se_ pudesse prescindir da impressão de 
papeis tao volumosos á vista de uma tabella 
que o nobre orador tinha tido o trabalho de formar 
e que offerecia á caro .ra, na qual se mosti·ava o 
orçamento feito por cada u111a das provincias 
cou1parado com a lei do anno passado, e com as 
quaut1as orçadas pela commissão. · 

o Sr. Getulio disse que o requerimento pedia 
o . cumprimento da lei, que ma·nda que o Sr. 
mrn1stro. da fazenda apresente no orçamento os 
d.as prov~nc1as 1 o que elle nà!J. fizera, porque não 
t111 hao vrndo 1mpr .. ssas, ta1vez por não chega
rem a tempo. Ach .. u que a tabH!la org.inisáda 
pelo ~r. Castro e Silva era muito boa e fàcili
tari11 muitçi os ,tl'ab~lho..s da eamara 'niás. ser
viria apenas para economísar· tiabaÍb.o~ porque 

/ 
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nos orçamen.tos das pr0vincias vêm notas dos res
pectivos presidentes e juntas de fazenda que 
muito convém ter em vista. 

o Sr. óaetano de .A.l:m.eida se oppoz 
ao requerimento porque a impressão de tão avul
tados calhamaços apenas serviria .de occasion11.r 
despezas extraordinarias sem utilidade, porque 
para informação dos Srs. deputados bastava que 
fi.casRem sobre a mesa os. trabalhos vindos das 
províncias. 

o Sr. Rebouça9i fez ver que a commissifo · 
não ficaria privada dos trabnlhos vindos das 
províncias, porque estas costumavão remettel-os 
por triplicnta, sendo um exemplar· para a camara, . 
outro para o senado, e outro para o governo, 
e portanto não achou razão para que tendo siJo 
impresso o orçamento geral se não impr'l.mão 
os peculiares de cada província, que envolvem 
reflexões offorecidas pelos conselhos geraes, que 
devem ser submettidas ao juizo da camara, e 
não á commissào sómente, porque a camara as 
ignorava á. excepção de algumas que possão ter 
vindo ao seu conhecimento por meio das folhas, 
e a disposição da lei do orçamento não tivera 
em vista sómente a illustração da commissão. 

Achou que a tabella demonstrativa organisada 
pelo Sr. C11stro e Silva seria de grande utilidade 
para que ao primeiro golpe de vista os Srs. 
deputados vejão o que contêm as representações, 
mas era · claro que nella nãú virião especificadas 
e desenvolvidas as razões dos conselhos geraes, 
que devem servir de base ás deliberações: e 
por isso se não podia prescindir da impressão 
proposta . apezar de envolver alguma despeza, 
porque toda a despeza que se faz para legislar 
bem, e dti accordo com a vontade dos po'\•os 
pronuncinda por intermedio de seus orgãos legí
timos e constitucionaes, longe de ser onerosa, é util 
e -neces,aria, evitando-se com a despeza material 
da impressão a f.(rande despezll do desgosto pu
blico, cujos consequencias ninguem póde cal
cular. 

o Sr. Oastro e Silva advertia que o 
requerimento não dizia respeito á impressão das 
represent11ções dos conselhos geraes, mas . dos 
orçamentos- das provi nelas, o que era def'neces· 
sario por se acharem estes trabalhos já analy· 
sados pela commissão, e quando a camara 
approvasse o requerimento, convinha que não 
deixasse por isso de proceder á discussão do 
orçamento, . porque era impossivel concluir a 
impressão proposta até o fim d!i sessão. 

o Sr. Pires Ferreira notou que era 
preciso fazer distincção eutre reflexões dos con
selhos geraes sobre os orçamentos respectivos, 
e as tabellas remettidas pelas juntas de fazenda, 
cuja impressão se propuzera, e que o nobre 
orador apoiaria, ainda que custasse 10 ou 
12:000$, se não conhecesse .que iria perder inutil
mente tempo e despeza. 

Quanto ás reflexões sobre o orçamento declarou 
que poucos conselhos geraes as hnhâo mandado, 
como o da Parabyba, S. Paulo e outros. 

Approvou-se a seguinte emenda do Sr. Re
bouças: 

« Em lugar do requerimento do Sr. Getulio
que se imprimão as representações dos conselhos 
provinciaes co11tendo reflexões sobre os orça
mentos respectivos. » 

o Sr. Lobo sustentou o requerimento do Sr. 
Getulio, por ser necessaria a impressão para a 
camara discutir com conhecimento de causa, li 
porque a publicidade, é a maior garant.ia das 
liberdades publicas, desejando o nobre orador 
qué em negocios de fazenda não houvesse trans· 
acção alguma ; que se não publicasse, e . até 
que as casas de fazenda estivessem ao ar livre, 

TQ;:.!O 1 

a não tivessem parede para se saber tudo o 
que nellas se passa. (Apoia.dos.) 

Accrescentou ás razões expandidas que a im
pressão devia ter lugar até paN que o Sr . ministro 
da fazenda não vá mansamente deixando de cum
prir as leis, como fizera no presente caso dei
xando df! imprimir as tabellas remettidas pelas 
juntas de fazenda, como determi11a a lei do · 
orçamento, devendo portantu exigir-se a im
pressão, venhão os exemplares quando vierem, 
dispenda-se o que se dispender. 

A r espeito de não ter o conselho geral da 
Parahyba mandado suas refl.ex.ões sobre o orça
mento respectivo informou que o dito conselho 
não fôra omisso, pois requerera ao governo da 
província os esclarecimentos necessarios que lhe 
não haviiio sido fornecidos por entender a junta 
da, fazenda, e o governo que o conselho não 
tinha autoridade para exigir taes esclarAcimentos, 
interpretando a palavra esclarecimentos de que 
trata a lei do orçamento, por uma outra idéa 
explicada, e não documentos originaes ; ob<>er
vando no mesmo tempo que a lei de 4 de Outubro 
de 1831, que é mais clara a este respeito, não 
estava ainda em ei.ectição. 

O Sr. Pires Ferreira repetia que concor
daria em que se fizesse a despeza da impres~ão 
se daqui pudessem resultar alguns escl~recimentos 
á camara, mas não acontecendo assim, continuava 
a votar contra. 

Quant<> ao que dissera o Sr. Lobo declarou . 
que a provincia da Parahyba do Norte nem orça- ' 
mento ti.nha mandado, e que não havia grande diffi· 
culdade em s.e conhecer que pela lei do orçamento 
as juntas, e respectivos presiuentes são obrigados 
a fornecer ~os conselhos geraes todos os escla
recimentos que pJr elles forem exigidos, não 
sabendo portanto · a razão porque a junta os não 
forneceu, não apparecendo, nem se quer a queixa 
que devia ter feito o conselho da província por 
não haver a junta dado cumprimento ao que 
determina a lei 

Observou finalmente que os orçamentos da 
maior parte das provincias vinhão imper_feitis
simos, não havendo ainda nas respectivas ]Untas 
quem saiba · escripturar, nem quem saib>1 fazer 
orçamentos perfeitos, de sorte que os ministros 
da fazenda que não são escrivães deputados das 
juntas de fazenda, não podendo fazer o orça
mento senão á vista dos elementos mandados 
das províncias, se vião na impossibilidade de 
aprasent11r trabalhos perfeitos. 

Julgou-se discutida a -mataria e approvou-se a 
emenda do Sr. R dbouças, regeitado o requerimento 
do Sr. Getulio. 

Continuando a discussão do projecto de lei para 
fixação das forçRs terrestres para o anno finan
ceiro proximo futuro, offereceu o Sr. Maciel o 
seguinte : . . . . 

e< Artigo addit1vo.- Que os preB1dentes enviem 
aos c.onselhos gcraes · cópias das ordens que 
rectJberem e expedirem para o recrutamento, afim 
de que representem sobre qualquer injustiça a 
respeito. 1 

ó Sr. Souto observou que tendo a camnra 
revogado o artigo da lei, que probibia as reformas 
no corpo da· armada porque tal prohibição . não 
tivera lugar 11' respeito do ex.ercito, pelo mesmo 
espirita de justiça devia ser revogado o alvará 
de 15 . de Novembro de 1790 que limita a 3 o 
numero dos offi.ciaes-generaes reforma veis, quando 
tal limitação nãq ha no corpo dE> armada; accra~
cendo a isto que no 'citado alvará se mandarao 
dividir os officlaes-generaes em 3 clesses-gene
raes-tenentes-generaes- e marechaes-por julgar 
o governo de então ser dP.snecess~rio o · corpo . de 
brigadeiros ; mas tendo-se . depois estabelecido 
este corpo, acontecia q.ne os brigadeiros podião · 
ser reformados sem, limitação de num~ro emquanto 

14 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 16:07 - Página 3 de 7 

• 
106 SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1832 
os outros officiaes generaes só o podem ser em 
numero, e segundo as restricções ma1·cados no 
alvará de 15 de Novembro de 1790. 

Para que deixe de haver esta injustiça propoz o 
seguinte : 

cc Artigo additivo. - Para que se derogue o al
vará de 16 de Novembro de 1790, na parte em 
que limitou o numero de officiaes-generaes que 
podem ser reformados. » 

O SR GETULIO offereceu um artigo additivo 
para que as companhias de Matto·Grosso fiquem 
comprehendidas na fixaçiio da força activa. 

O Sa. VEIGA pareceu que sendo estas praças 
pertencentes ,ao. exercito, como sempre havião 
sido consideradas, aliás os respectivos offi.ciaes 
perderião as vantagens de que gozão os de l• 
linha, e sendo o fim- da sua conservação em 
Matto-Grosso a defeza do imperio naquelle posto, 
nenhuma duvida podia haver em approvar-se 
este artigo additivo. -

O SR. CosTA FERREIRA propõz que se creassem 
no Maranhão duas companhias de pedestres á 
semelb:mça das de Matto-Grosso. 

O SB. MACIEL explico11 a necessidade do artigo 
aúditifo, que propuzera para evitar abusos no 
recrutamento, porque os presideutes das provincias 
sabendo que sua conducta será revista pelos 
conselhos geraes, trataráõ de vigiar a de seus 
subordinados, dol'lde ordinariamente vêm os mãio
res abusos. 

O St>. Oosta. Ferreira advertia que não 
pretendia com o seu artigo aug1nentar as forças 
além das marcadas, e desej avíl que se creassem 
no Marnnhão as duas companhias de pedestres 
por ser tropa muito necessaria alli para livrar 
os lavradores das frequentes incursões dos indios 
que os privão de lavrar as terras já preparadas, 
e do preparar novas,ao mesmo tempo que ellas não 
são aprovei ta das pelos indios, que têm rep'qgnan -
eia á lavoura, não só porque a fertilidade do 
nosso paiz lhes franquêa aquillo de que carecem, 
mas até porque -não têm paciencia para esperar 
pelo prodncto de seu trabalho ; pronunciou-se 
contra o artigo offerecido pelo Sr. Maciel por 
ser ocioso, acuando-se já estabelecida a obrigação 
de os conselho:; geraes reTJresentarem contra as 
infracções de lei. · • 

o Sr. Oal"neiro Leão oppoz-se a q11e os 
pedestres ficassem comprehendidos na força 
fixada, porque os 8,000 homens chegavão pouco 
mais ou menos para a organisação dos corpos 
decretados no 1• artigo· da llli, e se ficassem 
incluidos os pedestres vir-se-hia a diminuir a 
força a ponto de ser necessario que os corpos 
de cavallaria ficassem com menos de 32 praças 
que têm hoje. 

Votou portanto contra o artigo . additivo por 
- ser contradictorio com o vencido. 

O SR. REZENDE di~se que approvaria a creação 
das duas companhias de pedêstres se. ellas' fos
sem consideradas meramente como força policial 
ou de· permanentes, e não sendo incluídas na 
força do exercito que o governo pôde mandar 
para onde a defeza do ímperio o exigir. 

o sr. Maciel foi de parecer que quando se 
houvesse de proceder á creução das companhias 
de pedestres, convinha que fossem organisadas 
á sem.elhança das existentes, parque o governo 
havia procedido a esta organisação com muito 
acerto e economia. 

Advertia que os permanentes, em que fallára 
o Sr. Rezende, não podião fazer o serviço que 
se tinha em vista, para o que são mais proprios 
os pedestres, cuja organisação, armas e vestuario 
são adequados .Para o serviço em que têm de ser 
empregados, alei:_u de que esta tropa é muito 
mais economica. 

Quanto ás companhias de plldestres de Matto
Grosso 'observou qttP., devendo ellas substituir 
a legião respectiva, e tendo esta sido incluída nos 
8,000 homens propostos pela commissão, cumpria 
que fossem incluidas na. força do exercito, até 
porque têm de empregar-se na defeza das fron
teiras do imperio naquelle ponto. Não con
cordou porém em que se incluíssem na força 
activa as mais companhias de pedestres, porque 
iRto viria a diminuil-a muit'l e daqui poderião 
resultar graves inconvenientes, visto que ainda 
não está concluindo o tratado de limites com 
a republica Argentina. · 

o Sr. Ite-<ende l'espondeu que havia mais 
inconveniente em se incluírem as com1:>a11hias de 
pedestres na força activa do exercito (que então 
ficaria muito reduzido, seu.lo comprehendidos 
nos 8,000 homens fixado.a, ou elevados a 10 ou 
12,000 praças uão sendo cumprehendidas), do que 
em considera! as como policia municipal ; não 
podendo servil' de objecção a maior economia das 
;::ompanhias de pudestres, porque· não era força 
que todos os corpos .. de guardas municipae.i 
permanentes fossem organisados á imitação dos 
do Rio de Janeiro, não servindo estes corpos e 
as companhias de pedestres para entrar em com
paração com os corpos regulares, pois se destinào 
exclusivamente á policiL 'nterna. 

O Sr. Oosta Fet."reira disse que se não 
embaraçaria que se creassem as companhias de 
pedestres como permanentes, se isto não - fosse 
muito pesado á nação ; e por isso antes queria 
que entrassem no numero das 8,000 pi;aças fi
xadas, das quaes conviria que 4, 000 fossem 
emP,regadas na defeza interna do imperio, sendo 
todo o exercito industriado no serviço que fazem 
os pedestres, embora deixassem os i.ndividuos de 
que elle se compõe, de andar com plumas e 
botas engraxadas, porque podião fazer á nação 
serviços muito relevantes andando, como os pe
destres, descalços e com ceroulas. -

Fez mais alguma$ reflexões nAste sentido, e 
concluiu dizendo que não era _provavel que o 
govtJrno tirasse os pedestres dos lugares onde seu 
serviço é neoesss.rio, para os empregar em outro 
ponto, e por consequencia não havia perigo em 
se incluírem as respectivas companhia na força 
do ex,ercito. 

O Sr. Odorico disse que lhe estava já 
parecendo muita tropa; pedindo uns SE>nhores 
companhias para o Maranhão, outros para o 
Eopirito Santo, e querendo outros que não ficas
sem incluidas na força do exercito. 

Declarou que estava persuadido com o Sr. Costa 
Ferreira de que é necesqaria -algnrna tropa para 

·defender os lavradores dos assaltos dos indios, 
mas queria que fosse incluída nos 8,000 homens 
fixados, pot·qufl do contrario ir-se-hia auamen • 
tando insensivelmente a força que poderia chegar 
a 10 ou 12 mil homens, quando não estamos em 
estado de ter tanta tropa, nem temos dinheiro para 
lhe pagar. 

O nobre orador longe de ser de voto que se 
acabe com a tropa de linha, como , algumas 
pessoas, querem, queria que houvesse alguma, 
porém não que exceda ás nec<issidades da nação 
e meios de lhe pagar. Por esta razão só votaria 
pelos artigos que tratavão do estabelecimento de 
mals companhias de pedestres, no cas·a de ficarem 
incluídas nos 8,000 homens. 

O ~r. Oastro e Silva disse que os pe
destres de M:1tto-Grosso sempre forão considerados 
como tropa de linha, e assim o devião continuar 
a ser, não só pelo serviço da defeza daqueUa 
fronteira em que devem ser empregados, como 
porque se se incluíssem nas provincias as despezas 
que com estas companhias se fazem, teria aquella 
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província V~ deficit de 28:000fl que não saberia 
como suppnr. 

Quanto ás companhias que se pedião para o 
Maranhão e Espírito Santo, entendeu que tendo 
ellas de empregar· se na policia local, devião ser 
as despezas consideradas provinciaes. 

o sr. Carneiro da Cunha obsérvou que 
quando se tratara de fixar .a força de 8,000 praças, 
muitos senhores se tinhão arripiado dizendo 
que se q.ueria dar ao governo muita trop11, e 
pouderárão muitas i:azões para mostrar que não 
era necessario tão grandA numero ; e hoje appa· 
recião artigos aJ.dítivos propondo mais tropa para 
diversas províncias, querendo uns senhores que 
fiquem as companbías de pedestres incluidas nos 
8,000 homens, e outros não. A nenhum destes 
senhores achou razão por que se ficassem as 
companhias de pedestres incluidas nas forças das 
tres armas do exercito, tornava-se nulla a força 
decretada, ·e no caso ·contrario esta forçn ficaria 
elevada a 10 ou 12 mil homens. 

Por estas razões votou contra todos os artigos 
additivos, á excepção daquelle que trata dos 
pedestres dti Matto-Grosso. 

o Sr. Carneiro Leão declarou que appro
varia os ... rtigos addítivos para creação de uma 
companhia de pedestres no Espirita Santo, a 
semelllauça das divisões do rio Doce e üUtra no 
Maranhão; e quando não p>1ssassem agora, o 
nobre orador se reservaria para a terceira dis .· 
cussão. 

Disse mais que a lei de ·fixação de forças não 
diminula as sete divisões do rio Doce, em Minas 
Geraes, em consequencia da som ma fixada na 
lei do orçamento não se podia deixar de as 
reduzir a cinco, quando muito, e por isso podia 
completar-se o numero de sete, creando uma no 
Maranhão e outra no Espirito Santo, que muito 
carece desta força, porque em consequencia dos 
pedestres que existem em Minas os selvagens 
tendem a refluir para o Espírito Santo, e assim 
qualquer ataque que se lhes fizesse naquella 
província iria recahir sobre esta, e sujeitar os 
respectivos habitantes a grandes incommodos e 
perigos, se não houver uma força para · os de
fender. 

Oppóz-se a que estas dlvjsões fiquem a cargo 
das despezas provinciaes, porque não via razão 
para isto quando as de Matto Grosso fi.cavão a 
cargo das despezas geraes ; pois se estas se oc
cupão em defender as fronteiras, as do Espirita. 
S(1nto e Maranhão se empregaréõ, por assim dizer, 
no mesmo serviço, porque ainda que ós iudios não 
sejão nação civilisada, são comtndo hordas inde
pendentes, não sujeitos á nossas feis, e que fazem 
ataques, d e que nos devemos defender. 

o Sr. Francisco do Rego votou pelo 
artigo additivo do Sr. Chicharro porque a com
missão de guerra jà tinha promplo um projecto 
para o estabelecimento de pedestres no Espirito 
Santo ; e não teria duvida de approvar tambem 
o do Sr. Costa Ferreirn se as companhias de pe
destres que. elle prnpôz não fizessP.m parte da 
tropa <le Jiniia, visto que sendo peculiar para a 
província, não se podia mover de um ponto pai a 
outro conforme o governo melhor entendesse, e 
por isso como tropa de linha se tornava inutil. 

'· Fez vêr que se persuadia cada vez mais de qu6 

a organisação do exercito não deve ficar com 
está, e g_ue para defesa do Brazil basta a guardª 
nacional, 11rtilllaria, cavallaria e corpos de palieiª 
organisados segundo a necessidade de cada uma 
provincia; devendo existir os corpos de cavallaria 
e artilharia, porque o estudo e manejo destas armas 
é difficil, tanto para os officiaes que devem ter 
os estudos necessarios, como para os soldados 
que su dev11:m applicar. nas escalai;, . que não tên1 

havido ainda. Além destas armas julgou tambem 
necessaria a força de pedestres em Matto Grosso, 
incluida na força actíva .do exercito porque obrão 
mais. ·· 

Declarou porém que assignára o projecto de 
fixação de força porque quando · chegára á sua 
provincia ncllára: l•, a fortaleza do Brum guar· 
nocida de allemães, que nem brazileiros natura
lis.1dos erão, estando nella aliás as munições e 
armamentos ; 2•, batalhões de mílicias aquartel
lados, o quem o governo tinha distribuído arma
mento, e que estavão recebendo soldo, e muito 
descontentes, foliando contra o systema actual ; 
3•, particulares organisando corpos ; 4•, a lei das 
guardas nacionaes sem andamento; 5•, pessimo o 
estado do corpo de municipaes permanentes, .por
que todos os máos soldados se tínhão alistado 
nelle, e a sua officialidade estava organisada de 
uma maneira particular ; a província emfim en· 
tr~gue ao destino ; de maneira que quando o bata
lhão 53 de portuguezes fez rusga, os peruambuca· 
n r. s s em munições e armamento se virão na triste o 
vergonhosa necessidade de recorrerá fragata ingleza 
alli estacionada para com o socc.orro que ella lhes 
deu, baterem a fortaleza do Brum : ã vista do que 
o nobre orador assentára que era melhor organisar 
uma força de linha, bem que · isto fosse contra 
os seus principias, do que deixar a sua provinci~ 
sujeita ao estado vergonhoso em que está, e por 
isso votára a favor dos corpos de caçadorns, 
porque assentava que melhor era ter tropa de 
linha bem organisada, do que entregar as for
talezas aos allemães, e ter batalhões de milícias 
aquartelados, que em vez de protegerem a pro
víncia são os que la11ção mão das armas para as 
e~cra\ri:!ar. 

O Sr. Souto disse que pela leitura das leis 
de fixação dos annos anteriores se via que nunca 
as divisões de pedestres do rio Doce fizerão parte 
do exercito, mas sempre ficára de fórn, não sendo 
até possíVel que fação parte do exercito á vista · 
do serviço que lhes incumbe, e é andar nos 1J1attos 
do rio Doce, livrar os homens ahi estabelecidos 
dos insultos dos indios, etc., adnlittindo-se até 
naquelle c<•rpo iudios selvagens ; porque o que 
se quer é gente que saiba entrar nas mattas, e 
vencer as difficuldades que tem aquella especie 
de guerra ; razão porque o nobre orador não 
subia como se p()deriào considerar os· pedestres 
do Maranhão incluídos no exercito, quando vão 
ser tincarregados do serviço que faz~m os do 
rio Doce. 

Advertío que na actual lei de fixação havia uma 
difier cnça muito grande a respeito das dos annos 
an.teriores, porque então se dizia-tantas mil bayo
neta;;, officiaes inferiores, etc. - e hoje 8,000 offi.
ciaes, officíaes inferiores, soldados e mais praças: 
de maneira que, tirad,,s os officiaiis, ficaráõ talvez 
5,000 homens, e portanto havia diminuição. . 

Não duvidüu votar parn que a compauhia de 
pedestres de Matto Gl'osso fossem incluidas na 
tropa de la linha porque mudou de caracter, 
tendo hoje artilharii> que não tinha, empregando-se 
na guarnição das barcas, etc. , sendo na rtlalidade 
tropa ligeira apropriada á defesa daquella. pro
\riucia, defesa não só terrestre, como dô rio, para 
o que se mandárão construir barcas, ás quaes 
se deve dar mais attenção do que se tem dado 
até hoje. 

Prunuuciou·se a favor do estabelecimento dos 
pedetitres na prnvincia do Espírito Santo, porque 
os habitantes do districto de Itaúna soffrêrão muito 
dos ataques das imlios sem teren1 quem os de
fendesse, sendo até obrigados a desawparar seus 
estabelecimentos. 

Quanto ás divisões de Minas fez vêr que estavão 
mal orgRnisadas, e. por isso cumpria dar-lhes 
outra orgauisação. 

üoncluio dizendo1que as iuformaç9es que acaba\'& 
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de dar, tinhão por fim convencer aos Srs ;· depu· 
tados que têm escrupulo de votar, que ~ com- . 
missão annuiu á proposta para estabelecimento 
da divisão do Espirita Santo fundada na protecção 
que se deve dar aos habitantes ·daquella provincia 
para que, não . ..- endo incommodados pelos índios, 
possão voltar aos seus e~tabelecimentos ruraes 
na margem do rio Dpce. 

O .Sr . Pires Ferreira julgou dever dizer 
alguma cousa ácerca do que ouvira do Sr. Fran
cisco do Rego, e por isso informou a camara de 
que a rusga de Setembro foi proveniente da ~nsu
bordinação da tropa, derramando-se pelu cidade 
dei Pernambuco 1,100 e tantas bayonetas, que fi. 
zerão os desatinos que. todos sabem; em con
sequencia do que o governo daquella província se 
vira obrigado ·a lançar mão de 2 corpos de mili
cianos, visto que a guarda nacional não estava 

. organisada, e o corpo de guardas civicas pagas, 
tinha deixado de existir logo que chegou a lei das 
guardas nacionaes : que alguns patriotas zelosos 
da tranquillidade publica, juntos com os supplen
tes do juiz de paz de um dos bairros tinhão ido 
chamar alguns allemães, que depois o governo 
não teve remedia senão lançar mão como parte 
estranhe aos diversos partidos, e pôl-os na for
taleza do Brum ; os quaes comtudo não estavão 
nesta fortaleza quando ella se levantou, pc.rque 
não podendo continuar a estar com o vencimento 
de soldo dobrado, os havia mandado retirar, dando 
o commando da fortaleza a um official, que se 
tinha portado bem no desaguiz11do de Novembro, 
confiando em que elle continuaria a proceder como 
tinha procedido ; mas a experiencia ·provára que 
o governo se eng a nára, porque este official com· 
binado com os facciosos e chefes de revolução, 
se insu\"gio apoderando -se da fortaleza. 

Disse mais que este official era brazileiro nato, 
e que cumpria não injuriar os brazileiros adotivos, 

. porque os chefes da revolução de 14 e 15 de Abril 
forão Meyer, BurlamaquE', Martins e outros bra
zileiros natos, que puderão illudir a meia duziá 
de brazileiros adoptivos, nR:o brazileiros adoptivos 

, de teres e posses, mais sim caixeiros de taber
neiros e alguns du corpo 52 de rnilicias. . 

Quanto ·a dizer-se que o governo de Pernambuco 
tinha for necido armamento aos milicianos, fez vêr 
quo nunca em porte alguma houvera taes corpos 
sem que tivessem o armamento necessario para 
de~empenhar o serviço para que forão creados. 

Concluio dizendo que em consequencia das 
desordens havidas o nobre orarlor unido com um 
brazileiro nato e 4 brazileiros adoptivos se havião 
concertado para organisar um corpo que estivesse 
prompto, armado e formado para p•ider sustentar 
u tranquilliilade publica em caso de apparecer a 
forca invisível que se annunciava, e que appareceu 
agora ; facto este de que o nobre orador tinha 
muita. honra. . 

o Sr. Francisco do Rego repetio o que 
dissera ter achado em sua província quando lá 
cpegára, parecendo-lhe que a sua accusação sub
sistia porque o Sr. Pires Ferreira não mostrára 
que estivessem org1misados os corpos municipaes, 
e que se tivesse principiado a oi-ganisar a guarda 
nacional . · · 

Quanto á organisação do corpo de que fallára o 
Sr. Pires Ferreira lembrou que não designára 
pessoa, mas pedia. que a cam.ara con ~iderasse se 
tal cousa é boa, porque assim como 3 ou 4 pa
triotas se juntarão · para organisar um corpo a 
favor da ordem , pode.rião outros proceder do 
mesmo modo contra a ordem , rião podendo o bom 
resultado provar a justiça de um acto contrario 
ã lei. 
~' Julgada a materia discutida, forão 'approvados 
os artigos additivos, e emenda do Sr; Carneiro 
Leão. 

Foi approvada sem discussão a proposta do 

conselho geral de Goyaz para se estabelecer um 
lugar que sirva de porto de embarque para o 
Pará. , 

Entrou em discussão a do coMelho geral de 
Minas sobre o PtOVimento de igrejas conforme o 
concilio tridentico, etc. 

O SR. CARNEIRO LEIO votou contra a proposta 
por lhe parecer desnEcessaria a existencia do 
concilio de que tratava, e quando fosse· exis t i!L 
em vigor a determinação do concilio de Trento. 

O Sa. REZENDE:fez algumas breves' re:flexões a 
favor da proposta. 

Procedend.o·se á votação foi regeitada. 
Seguia-se a discussão da proposta do conselho 

geral da mesma província sobre o provimento de 
cadeiras de prim eiras letras. 

O SR. SOARES DA RocHA se - oppôz. a ena 
por entender que era contraria á constituição, 
!;) 40 do art. 83, que diz que os conselhos geraes 
não poderáõ propór, mas representar sobre exe· 
cução de leis; porque havendo em execucão lei 

.que regule o provimento das escolas, esta prá· -
posta tendia a revogai-a pelo que respeita á 
província de Minas. -

O Si:·. Oaetano de Almeida. disde que 
a proposta do conselho de Minas, além de interes
sante era conforme a lei e conforme a constituição, 
porque tend1;l a alterar os ordenados e provi
mento das cadeiras de primeiras lelras naquella 

· provincia, admirando-se muito o nobre orador de 
que o Sr . Soares da Rocha por tal motivo a ella 
SEI oppuzera quando o consiilho geral da BalJia, 
de que é membro, fize.ra muitas propostas sobre 
a execução d e lei. _ 

Continuando informou que observando o con
selh·• geral de Minas, que tendo-se creado · 110 
cadeiras de primeiras letras em toda a pro"\lincia, 
apenas se prover il.o 60, achando·se 50 por prover: 
1°, porque a lei de 1827 exigia o exame de 
ge<>metria pratica, quando tendo-se estabelecido 
all i ha pouco tempo uma cadeira de geomP.tria, 
esta sciencia ainda se não acha tão divulgada 
t3ntre as pessoas que se propoem a reger cadeiras 
de primeiras letras , que todos possão fazer o 
exame exigido ; 20, pela diffi.:uldade de executar 
a referida lei, na parte em que exige as senhoras 
mineiras vão ao conselho geral para se . P.xaml· 
narem, diiliculdade que nascia não só da falta .de 
de;;embaraço · que ainda têm muitas senhoras 
mineiras, aliás com merecimentos e conhecimentos 
necessaríos para ensinar, como da distancia de 
50, 60, 80 e mais leguas, em que muitas vezes 
ficão suas habibções da capital ; e considerando 
que devia attender a instrucção publica, julgárn 
dever propôr o melhodo cc)ôstante da propost i> , 
para que não tendo· mestres muito habeis, haja 
ao menos sc•ffriveis, porque é melhor ter al
guma cousa do que não houver quer ensine ; e 
concluio dizendo que não.havia proposta· que mais 
!JU menos não fosse contra alguma lei, e por 
isso, seguida a opinião do Sr . Soares da Rocha, 
o~ conselJ;i.os geraes só poderião representar, e 
nao propor. 

o sr, 01:1.rneiro Leão provou á vista do 
art. ~ª·-~ 4° ~ª.constituição que havia engano 
na opuuao em1tt1da contra a legalidade da pro· 
posta, e não contra a sua utilidade de que se 
n~o duvidára; porquanto a . constituição quando. 
diz que os conselhos geraes não poderáõ · pro pôr, 
mas representar sobre • a execução da lei, tinha 
por fiu:i_ evitar que elles tivessem ingerencia nas 
delegaçoe:; do poder executivo, insinuando o 
metliodo de executar ' as leis, etc., mas não 
prohi.bír_ que os mesmos conselhos propuzessem a 
amph.açao, ou · restricção de alguma lei existente, 
que e o que havia feito o conselho de Minas e 
os ~e outras províncias, como por exemplo, ri da 
Bahia, para augmento dos ordenados da secretarla 
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do governo, existindo aliás lei que taxa estes 
ordenndos. 

Continuou provando a utilidade da proposta 
pelas razões produzidas pelo Sr. Caetano de Al
meida, accresceutando que as cadeiras serião 
pro·vidas interi11nmente e com o rninimo do orde
nado de 200HOOO; para que quando appareção 
candidatos que ~tisfação aos exames exigidos por 
lei, estes. passem a occupal-as. 

o Sr. Soares da Rocha respondeu que não 
havia lei que tivesse orgfinisado a secretaria 
do governo da Bahia, mas apenas ordens e avisos, 
e por isso não procedia o argumento. Esteve 
pela informação de não terem sido providas muitas 
cadeiras por não apparecerem candidatos com as 
qualidades exigidas na lei, mas continuou a 
_votar contra a prnposta por lhe parecer que seus. 
argumentos não tinhão siJo refutados. 

O Sr. Ferreira da Veiga fe; ver qu8 se 
se desse ao nrtigo da constituição a intelligen<Jia, 
que se _queria - dar, a camara devia reje1 tar 
in li·rr.ine 9 decimos das propostas dos conselhos 
geraes. 

C!uanto aos or~enados dos officiaes da secretaria 
do governo da . Bahia respondeu que ainda 
quando não 'fossem fixado• por lei, a lei annua 
tinha fixado esta despeza, e por consequencia 
indo contra ella, a proposta do reRpectivo con
selho geral, segundo a opinião do Sr. S0ares da 
Rocha, devia ser rejeitada. Fundou-se nas razões 
expandidas pelo Sr. Carneiro Leão para provar 
que a proposta de que se tratava não ia de' 
encontro á coustitulção ; e continuou dizenuo 
que ainda quando se quizesse entender o artigo 
da constituição tão restrictamente, que os con
selhos de provincia não venhão a ser mais do 
que supplicantes á assembléa, ainda assim a 
proposta do conselho de Minas se achava na 
!órma da constituição, porque não ficava vedado 
o provimento e inacção das cadeiras na fórma da lei 
del827, mas permittida tambem a i11acção interina 
da de cadeiras com condições menores, visto que 
as condições exigidas na citada lei erão quasi 
inexequiveis.\ 

O SR. CASSIANO observou que o Sr. Ferreira 
da Veiga ainda fóra indulgente, porque dado o 
principio do Sr. Soares Rocha a camara não pode· 
ria approvar proposta alguma. 

Ooncluio dizendo que cumpria que a proposta 
fosse approvada por tender ao util fim de pro
mover a inHtrucção primaria. 

O SR. REZENDE achou a propostR nociva porque 
ia autorisar o provimento Je cndeiras sem de
pendencia de concurso, d.o' que poderia nascer o 
abuso de se nomearem mestres inhabeis. 

o Sr. Rebouças conveio na maleria da pro
posta porque o conaellw de Minas é que poderia 
ter entendido bem se ella era conveniente para 
illustração de ambos os sexos, e mais prompto 
na pratica.Entendeu porém que uevia ser reduzida 
á forma de representação, e assim discutida, -para 
se não ferirem os princípios constitucionaes, como 
entendeu que aconteceria no c·aso cnntrario pois 
a propogta tiveu origem em consequencia de 
en1baraço na ex.ecuçiio da lei de 1827. 

Não lhe pareceu valioso o argumento apresen
tado ácerca dos ordenados dos officiaes da secre
taria do governo da Bahia porque a lei do orça
mento apenas designa rendas para satisfação de 
necessidades determinadas, e não prescreve orde· 
nados. 

o s:r. Getuuo achou a proposta conforme 
a constituição e apresentou alguns exemplos de 
outras que tinhão sido approvadas, como a do 
conselho de S. Paulo sobre regulamento de pesos 
e medidas para a sua provincia, etc. etc. 

Fez ver que tendo a assembléa constituinte deter
minado por uma lei que as provisões fizessem 

parta-da legislação, estabelecido o· principio do Sr. 
Soares da Rocha o conselho geral do. Bahia tambern 
não podia ter feito proposta ácerca dos ordenridos 
dos officiaes da secretari>t do governo. 

Quanto á objecção do Sr. Rezende lembrou que 
o art. 40 contém disposição capaz de induzir as 
pessoas norn8adas para as cadeiras a que se 
sujeitem ao concurso publico para obterem o or
denado de <100U, em lugar de 200$ que aliás 
venceriiio. 

O SR. RmzENDJ; respondeu que o art. 4° esta
belecia ordenado a favor dos que sufüessem o 
concurso, e não o exigia, entretanto que o art. 2• 
dispensava delle ás senhorus mineiras. 

o Sr. Oarnoiro Leão sustentou que propôr 
para ampliar ou restringir uma lei, não é tratar 
ele sua ex8cução; mas fazer. o que todos os 
conselhos geraes têm feito, inclusive o da Bahia, 
sobre os ordenados dos officiaes da secretaria do 
governo, que jf\ se tinha mostrado que farão 
est<1b~lecidos· pnr provisões, que fazem parte da. 
legislação. 

DecLu·ou que não suppunha que as camaras 
muni.cípaes nomearião senhllras inhabeis para 
ensinar, tendo o nobre orador antes provas em 
contrarw, esta11do demais persuadido de que as 
ditas camaras estão int.,ressadas na instrucção 
dos cidadãos da municipalidade, e por isso pro
poráõ pessoas capazes para ensinar. (Apoiados.) 

O Sr.Castro Alvares se baseou naa razões 
expostas pelo Sr. Re,bouças, para provar r:iue a 
proposta é contra a constituição, codigo sagrado 
que devemos trazer 11a memoria, no peito, no 
coração, e que deve até occupar nossa alma. 

Fez algumas re'flexões sobre a utijidade da 
instrucção, sem a qual seremos cannibaes, como 
jã vamos sendo. (Nao apoiados.) 

O SR. FERHEIR11. FRANÇA entendeu quP. não era 
prnposta mRs representação o que se achava na 
mesa, porque vinha motivada, o que a consti
tuil;ão exigia só a respeito das representações; 
julgou portanto que nfio devia deixar de ser 
approvada, attenta a utilidade que della deve 
refültar. 

Approvou· se a proposta. 
Entrou em discussão outra do mesmo conselho, 

sobro creáçiio de villas. 
O Sr. Caetano de Almeida disse que o 

conselho gtJnll de Minas, tendo em vist~ em codigo 
:lo processo que está no senado, e que se suppõe 
que passará este anno, quizera ma1·car círculos 
judiciaes que servissem de círculos judiciarios; 
e por esta razão, e mesmo para attender a repre
sentações de muitos povos daquella p1·ovillcia, 
fizera esta proposta de creação de villas, mas 
como havia representações de diversos pontos, 
queixando-se desta proposta, e a camara não 
podia de.iidir sobre semelhante objecto, julgava 
que melhor seria adial-a o remettel-a ao con
selho com as repres·entações que existem na 
camara para o conselho g~rnl as attender e 
fazer outra proposta. 

Ficou adiada para o fim ·acima dito. 
Approvárfüi-se sem discussão as seguintes pro

postas uo contielho geral da Bahia, para a 
creação de villas e estabelecimento de um pharol 
na barra da cidadfl, ou no lugar mais proprio ; 
do J:>iiuhy tambem para a creação de villas: do 
Rio Grande do Sul, dividindo em tres a fre· 
guezia da Senhora da Madre de Deos, mRndando 
abrir uma estrada de cima da serra ate os 
campos d'\ colonia de S. Leopoldo. 

Entrou em discussão a proposta do mesmo 
conselho, para se darem ã caurnra municipal 
varios terrenos vagos. 

Alguns sen.hores observárão que se não podia 
approvar est~ proposta, por não ter a caipara 
conhecimento dos terrenos que tratava de con-
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ceder, nem se pertencem á nação ou a algum 
partic11lat. 

<> Sr. Pei·eira de Brito informou que o 
eons.,lho

1 
de qué elle tinha a ht'nra de ser membl'o, 

fizera a µroposta com conhecimento de causa: 
que se não tratavi. de dar datas de terras ou 
sesmarias, mas pedacinhos t.le terrenos dentro 
da povoação, e sem dono, as quaes antigamente 
o governo concedia, mas hoje estão sem serem 
aproveitados, havendo aliás muitas pessoas que 
os querem aforar ; e por isso devia approva1·-se 
a proposta que tenha a- dobrada vantagem de 
fornecer á camara ·municipal algumas rendas, e 
de empregar utilm ente estes terrenos. 

Depois de haverem fallado contra a proposta 
muitos Srs. deputados, foi regeitada. _ 

Ficou adiada pela hora outra proposta do 
conselho geral de · S . Paulo, para serem gra. · 
tuitas as licenças para os sacerdotes confessarem 
e prégarem. 

·Estando o Sr . presidente para dar a ordem 
do dia da sessão seguinte, disse 

O Sr. Caetano de A1lll.eida que tendo a 
camara reservad() os sabbados para discussão das 
propostas do8 conselhos geraes, e não sendo suffi 
ciente uma hora ou duas em cada semana para 
attender ás · taes propostas, que são em grande 
numero, era necessarío que se designasse pura 
este fim mais algum dia por semana, prinr.ipal
mente, antes de entrar em discussão a lei do 
orçamento. 

O SR. '.P11&s1DENTE advertio ao nobre orador 
que tendo dado 2 horai;, não lhe podia permittir 
que continuass&, sem que a camara prorogasse 
a sessã'l. 

Pedida a prorogação, foi approvada. · 
O SR· CA!tTANO DE ALMI;;IDA. continuou, dizendo 

que era necessarío que a camara attendes~e ás 
propostas dos conselhos geraes, para não ficarem 
accumuladas em grande numero, iuutilísando 
assim estes trabalhos, para a confecção dos 
quaes os cidadãos SA reunem c.:•<n grande incom· 
modo e despezns; parecen•lo ao nobre orador 
que além de outras medidas, du!ls cou~as e$sen
ciaes havia a tratar nesta sessão, a erão -
disc11ssão da lei annna, ou do orçamento, - a 
discussão das pr•1postas dos conselhos geraes ; 
razão porque pedia ao Sr. presidente !JUA, como 
encarregado da distribuição dos trabalhos, désse 
mais nn1 dia em cada semana para se tratar 
das propostas uos conselhos gijra.is, e quando 
para isto fosse necessarla deliberação da ca· 
murP, estava prompto 1.1 offdrec.ir um re<juel'i· 
menta para fim tão interessante. 

Foi á mesa o requerimento. 
o sr. Re;,.e:nde entendeu que era injusto 

preferir ,os negocios particulares das provincias 
deixando os geraes em abandono, e que o mal 
que o Sr. Caetano de Almeida queria prevenir 
só podia ser remediado passando no senado a 
reforma d<1 constituição. Entretanto não se 
oppoz a que se discutissem com urgencia as pro
posta~ dus conselhos geraes, mas para isso lhe 
parecia bastante que se destinassem exclusiva
mente os ~abbados. 

o Sr. Odorico achou escusado o requeri
mento, porque os males de não passarem as 
propostas não se curão assim, mas só se hã:o de 
c~rar co1~1 a refor~a; que parecia que o senado 
nao queria, por nao conhecer a sua posil)ão e 
opinião geral do Brazil, sendo talvez o resultado 
da rejeição da reforma no senado, o tomarem os 
couselhos geraes por suas· mãos aquillo que se 
não quer conceder (apoiados), porque os sena· 
dore~ levados de um pequeno circulo do Rio de 
Janeiro. que _não é da opinião da frderação , não 
a .querem, nao sabendo elles que a opinià•) da 

Rio de Janeiro não é a do Brazil todo ( muitos 
apoiados ), e que a d,:i.s provincias não somente 
é a favor da reforma, mas talvez de mais al
guma cousa. Pareceu·lhe portanto que bastava 
que se tratasse das propostas nos sabbados, e 
que o senado se não fizesse :;urdo, mas atten
desse á opinião nacional. (Muitos apoiados.) 

Concluio, pedindo ao Sr. presidente que désse 
para ordem do dia uma certa amnistia, que se 
pedia para o Maranhãn, negncio tanto mais 
interessant~ quanto o respectivo conselho geral 
que a julgou muito .necessaria, a requereu com· 
petelltemente, e está mais ao alcance das ne
cessidades da prnvincia do que a assembléa 
geral. 

O Sr. Caetano de Almeida observou que 
as propostas dos conselhos geraes são na verdade 
peculiares, mas trntando-se de todas vinhão a 
ser geraes, por se promov.er assim o bem do 
imperio todo , e por isso deviào ser approvadas 
as que estive~sem. na letra da constituição, com 
o que _se satisfazia aos nussos concldadãos~ d1.1s 
províncias, fez vêr que tendo estado dous annc.s 
no Rio ~e Janeiro, quando voltãra para Minas • 
no prux1mo passado, achava aquella província 
um paiz inteiramente novo, queixando-se todos 
que a assembléa geral não tratava das propostas 
do conselho geral, e havendo mesmo alguns 
membros do conselho que se pronunci1.1vão deci
didamenté contra o emprazamento que ha em 
toda a parte. 

Continuou mostrando que em poucos dias; 
trat~~1du se das propostas dos . conselhos geraes 
polimo passar co 111 facilidade medidas muit~ 
uteitl, attento o met.llodo de discussão admittido 
na camara, medidas que aliás levarião annos · 
sendo portanto de opinião que se destinasse~ 
todas as semanas tres dias para este fim em· 
quanto não entra em discussão a lei do' orça
mento. 

Quanto ás reformas da constituição disse que 
se engaya quem supponha que a opinião do Rio 
de Ja,ne1ro era a de todo o Brazil (muitos apoia· 
dos), e que o espírito d.e ordem e de pa<:, que 
pa_rece achar-se e!Jthromsado na província de 
Mrnqs Geraes, nao se devia de modo algum 
nttri~uir á indifferençn dos mineiros pela causa 
pubhca, pois elles conhecendo muito bem os 
int~reHses geraes da na~ão, a seus interesses 
particulare_s esperaviio 11nciosos pelas reformas 
lega~s . exigidas pelo voto geral da nação, e para 
bem e prtoaperidade da patria . 

O Sr. Oarnelro da Ounha attribuio 
o ªl!lprasamento_ das propostas ás longas dis
c:u,;soes que mmtas vezes ha sobre ellas. Fez 
ver que não convinha que os negocios geraes 
ficassem parados para se promoverem os peculia
res das jJrovincias, e que a camara já tinha 
tomado as necessarias medidas para remediar o 
mal, persuadindo·se o nobre orador que as re
formas de que estava tratando o senado hão -de 
passar na 3a discussão, porque o senado ha de 
conhecer a posição do Brazil, e suas necessi
dades. 

Declarou-se contrà. o requerimento, parecendo-lhe 
mais conveniente prorogar mais uma hora de 
$essão todos os sabbados para discutirem-se as 
reteridas propostas . 

o Sr. Fe:t-re1rá. França fez ver que a 
~xperiepcia já tinha mostrado gue em geral é 
1mposs1vel que alguem se applrque mais de ~ 
horas seguidas ao trabalho. 

Passando a fallar sobre as reformas da consti· 
tuiç~o disse que entendia que no Brazil so tem 
manifestado uma vontade, á qual não sabia que 
nome pudesse dar, mas que já na camara- hou
vera qu~m chama,se sens 'l , desej•), gosto de paz 

. e de lei por todo o Brnzil (muitos apoiados); 
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porque primeiramente. isto era ,cousa da opinião 
geral, desejo e gosto de todos :JS gue pensão! e 
em segundn lugar porque s~ tem v1?t11 na pratica 
que tendo havido perturbaçoes aqm e acolá, os 
homens de senso têm acabado com ellas; tendo 
até o nobi:e orador observado que a opinião ila 
Bnhia é anteB soffrer mais alguma cousfl dos máos 
executores, e fazer representações para os chamar 
á responsabilidade e reparação dos damnos, do 
que exceder os limites legaes. 

Daqui concluio que embora se demorem as 
decisões das propostas dos conselhos geraes, 
embora o senado deixe de approvar as rnforrnas 
por algum tempo, o Brazil se não ha de perturbar 
\muitos apoiados), e quando em um ou outro 
ponto do Brazil apparecesse uma facção querendo 
a federação já e já, cumpria mandar-lhbs dizer 
que dormissem sobre o caso, e considerassem 
melhor. 

O SJ.". Oostá Ferreira entendeu que pro
rogando-se a sessão uma hora diaria, passarião 
todas as prõpostas em 20 dias. 

Quanto ás reformas fez ver que o senado estava 
perro, e não as queria, sendo por conhecer isto 
que o nobre orador votára contra a lei das eleí: 
çí5es, o que não adm~ava _porque no sel!_ado ~a 
senadores, que o nao sao, porque nao forao 
tirados da lista triplice, e sabendo que niio 
serão reeleitos oppoem-se ás reformas ; parecendo 
ao nobre orador qae talvez o senado chore lagnmas 
de sangue, porque acreditava que as reformas 
se farão legalmente ou pelos povos .... 

Vozms:-Não\ não, não. 
O SR. CosTA FERREIRA.:- ••• porque ellas são 

indis pensaveis. 
Concluio declarando que achava bom o methodo 

do Sr. Ferreira França a respeito das facções, 
mas não podia seguir s.ua opinião. 

Decidiu·se que se prorogasse urna hora a sessão 
dos sabbados. 

Dada a ordem do dia levautou·se a sessão. 

Sessão em i 8 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Foi approvada a acta da antecedente. 
Remetteu-se á commissão r.ispectiva um ufficio 

do Sr. ministro da fazeuda incluindo as conta~ da 
couunissão encarregada da liquidação da caixa do 
Londres. 

A' de pensões e ordenados, outro do Si:_: mi
nistro do imperio sujeitando â approvaçao d~ 
camara o dticreto do 1° do co1-rente, pelo qual fui 
jubilado José Lo.bo Fróes na cadeira de gram
matica latina du cidade da Bahia, com o ordenado 
de 4DOSOOD. 

A' de instrucção publica, outro do mP.smo 
Sellhor, com um officio do presidente de Goyaz, 
ácarca do restabelecimento da cadeira publica de 
grammatica latina no arraial da Meia Ponte. 

A' 3a de fazenda, o balanço geral da caixa da 
amortização do auno passado, e dos mezes deste 
anno decorridos até o fim de Maio, com um mappa 
das transacções da mesma caixa. 

A' de Mmaras municipaes, uma representação 
da de Porto Alegre, pedindo confirmação da 
doação de terrenos que lhe havia sido feita. 

Leu·se um offi.cio do Sr. ministro do imperío 
remettendo os officios que se lhe havião exigid_o, 
do presidente das Alagóas, relativos aos ultimas 
ac.·rntecimeutos g,ue alli tiverão lugar. 

Lidos estes officios, pedio 
o sa: -PERDIGÃO que o Sr. presidente os man

dasse á com missão que julgasse conveniente 
para dar so]Jre elles o seu parecer, advertindo 

que só o dia - 7 de Abdl poderia ter proJuzid°o 
um empregado tal como o actual presidente das 
All1gõas. 

O SR. OnoRrco declarou que não esperâra que 
na camara se apresentasse uma tão. decidida 
opposição ao dia 7 de Abril, a ponto de se querer 
persuadir que até então nunM houvera mãos 
empregados, mas anttia todos erão exccllentes, 
quando ainda todos se recoruavão do que fizera 
um Pedro José da Costa Barros, e outros que não 
quiz nomear, e que não deixariào de ter na 
camara muito,; defon,;ores. 

o sr. Perdigão explicou que sendo a revolu
ção de 7 de _Abril a maior que tem havido no Brazil, 
o actual presidente das Alagóa$ se tinha apro
veitado della para ser nomeado, quando isto não 
pudera conseguir no tempo do governo passado. 
Quanto ao dia 7 de Abril, não sabendo prr.ver 
futuros, não póde dizer 1Se era ou não glorioso 
para o Brazil. Fez mais algumas reflexões para 
mostrar que não era carawurú, mas amante do 
systema monarchico-constitucional, por ser o 
melhor governo que tem descoberto os homens, 
que nunca fizet'a rusgas, que fõra boa sua cun
ducta passada ua qualiJade de empregado. 

Remetterão-se os offi.cios ás cowmissões de con
stituição e justiça criminal. 

O Sa. !GNACIO JoAQUIM DA CosTA disse que 
existiào na secrntaria da justiça •mtros officios, e 
muito convinha que a camara tivess!l delles co-
11hecimento para qúe co11hecesse do que intentára 

. fazer um Sr. deputado da provinci>1 de Al,1góas. 
Offereceu pur isso o seguinte requerimento, que 

ficou adiado pela hora : 
e< Que se peça ao ministro t!a justiça que faça 

11pp-1recer a esta augusta camara us ultimus offi
cios e papeis vindü . .; do presidente das Alagôas. » 

L·,U·Se, e foi a imprimir o seguinte parecer : 
« A commissão especial encarregacla Je pl'úpór 

a esta aucrusta camara medidas couducentes ao 
1J1el!Joram~nto do meio circulante, depois de haver 
maduramunt.i pensado sobrn este objecto, tem a 
honra de offerecer á sua ponderação o seguinte 
projocto de lei : 

« A assembléa gernl dellreta : 
« Art. L• O governo fiem autorisaclo pura mon

tar a ca~a da moeda do Riu dt1 J11noiro com as 
uovas machínas na fórma du contracto por &Jle 
celebrado em 182!) para refurmiu u pessoal deste 
()Slabr.lecimunt11 da maneira 4ue mai~ con venie11te -
julgar, d11nd<>· lho um novo regimento ; e para 
est,1btJIOcilr uln systemu monutario sobre as se
guint0R lJaB!JB : 

" La U marco do ouro a titt1lo dA 22/24 ou de 
22 quilates, cumputado no valor nomi.tal de lüOll 
será d'oru em diantH o padrão do system•• mo
netruio, u será Jividido em lG moedas livres de 
senboria1v·m. 

,, 2.a O março de prata no titulo de 10/12 até 11/12 
ou d.9 10 a 11 dinheiros avaliar-se ·ha pela relação 
média 4ue ge ''char ter este metal para o ouro 
uos mercados da Europa, com quem mais com -
merciamos ; addícionando se ao valor uominal 
assim achado 5 °/o de senhoriagem depois de amoe
dado. Elle será dividido em moedas de 111, 500, 
200 e 100 réis. . 

« 3.• A moeda de ouro em relaçiio á de prata, 
sera d'ora em diúnte a moeda.l6gal do imperio. 
A actual moeda de cobre servirá de troco á moeda 
de prata. 

« Art. 2. o As velhas moedas de 6S400 que tive
rem o pes" da lei, serão recebidas pelo valor nomi
nal de 10$; e as outras moodas d,~ ouro ou de 
prat», nacionaes ou estrangeiras, serão indis
tinctamente recebidas pelo valor relativo, que com 
e3tas conservarem no mercado. 

cf Art. 3.• A. ·renda publica será paga em ~odas as 
provi11cias do imperio, á excepção do Rio de Ja· 
neiro, um quarto pelo menos em moeda forte na 
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conformidade do novt> systema monetario, e tres 
quartos na moeda legal actualmente correi; te; com 
a difierença que os rendimentos das alfandegas 
e mesas de diversas rendas começaráõ a ser 
assim pagos ·do lo de Janeiru de 1833 em diante; 
e a~ rendas á cargo dos collectores do lº de Julho 
do mesmo anuu. 

" Art- 4. 0 Nas avaliações dos preços correntes 
porque se pagão direitos e impostos, ter·se:ha at
tenção a ditlerença de valor entre a moeda forte, 
e a corrente na ·quota em que esta vai ser substi
tuida por aquella, ficando a cargo do governo 
adaptar o metbodo que. melhor se preste á exe
cução de. fórma de pagainentos acima prescriptos. 

<< Art. 5. 0 .O pagamento dos ordenados, soldos e 
pensões será feito do lo de Julho de 1833 em 
diante, em todas as provincias do imp1•rio, excepto 
a do Rio de Janeiro, um quarto em moeda forte 
ua conformidade do novo :;;ystema monet~rio, e 
tres quartos na moeda leg•1l ora corrente. Em 
todos os outros pagamentos haverá attenção á 
quota da moeda forte que nelle entrar. 

« Art. 6. • O corpo legislativo determinará an· 
nualmente na lei do orçamento a a!teração que 
fór - miste1· fazer-se na fórma acima prescripta · 
para os pagamentos nas estações publicas. Outro· 
sim, destinará 'das sobras das províncias as quan
tias necessarias llfl Bahia parn resgate das suas 
cedulas e vales, e em todas para as habilitar na 
acquisição de meios para a fórma de pagamentos 
aqui determinada. 

« Art. 7 ·º Fica applicada á amortisação das 
rwtas- do extincto banco descle o lo de 1ulho pro- . 
ximo: _ 

« 1.0 O rendimento annual dos impostos sobre 
as lavras de ouro. 

« 2.0 O rendimento da decima urbana, esten· 
<lendo-se a demarcação a duas leguas além do 
termo actual nesta côrte e villa real da Praia 
Grande, :ficando exceptuados os engenhos e fa
bricas de aguardente; e o de uma segunda decima 
em todos os predios de mão-morta. 

« Art. S.o Os fundos rneiallícos do extincto banco 
· que restão ainda em ser, .ficào á di8posição do 

governo, como avanço para as despezas da reor
ganisação da casa da moeda, e recunho da moeda 
forte que deve cooperar na execução dos art~. 
3° e 5• ficando sem vigor a lei que estes fundos 
manduu vender em basta publica. 

« Art. 9.o O governo fica aulori:;ado a fazer uma 
composição com os ·accionistas do exlinclo ba11co, 
afim de pôr-se um termo ú liquidaçiiu da divida 
d1l nacõ.o tomando por base para isso os trabalhos 
jà concluídos a este respeito. 

'' Art. 10. Ficão extinct;1s d'ora em diante as 
casas da moeda que existem no imperio além d11 
que é mencionada na presente lei, e bem assim 
todas as casas de fundição ora existentes. 

« Art. 11. O ouro em pó poderá circúlar livre· 
mente nas provincias mineiras, pagando os 5 º/o 
no ac;,to da exportação para fóra do imperio, ou -
na ca~a da moeda quando abi fôr levado para 
ser reduzido á barras ou moedas: 

·« Art. 12. Fica autorisado o governo a contractar 
com qualquer sociedade anCJnyma a creacão de 
um banco nacional no Rio de Janeiro debaixo 
das seguintes bases : 

· « 1. • .O fundo capital poderá elevar-!le a 20:0008 
admittilido-se acções por conta do governo até a 
importancia da 5« parte do seu valor. · . 

« 2.ª A maioria, rln administração será composta 
de nacionaes, sendo nella o governo representado 
por um agente ·seu. 

« 8.• A duração do banco será de 20 annos, 
contados de sua primeira operação bancaria. 

« 4.8 As suas notas promissorias serão reali
zaveis á vista, e o interess~ do dinheiro dado ou 
tomado a premio, e o do desconto das letras não 
será maior de 9 º/• ao anno. 

(( 5.a o banco se encarregará de tirar da circu-

lação, dentro de um prazo razoavel, e com o menor 
onus possivel da nação, as notas do extincto 
banco e as cedulas e vales da Bahia que ainda 
e.xistirem, devendo ser indemnisado por e·sta 
opc:rRção dentro do prazo do seu privilegio. 

<< 6.a A casa da moeda cunhará gratuitamente 
to<la a moeda, não só de ouro, como· de prata, 
segu11do o novo sy~tema, para •o· uso do banco. 

<( 7.• As suas notas serão recebidas como moeda 
legal nas estaçõPS publicas. .. 

« 8.• Fara gratuitamente ao governo o movi
mento de fundos de que este houver precisão. 

<( 9.• Poderá crear caixas filiaes nas províncias 
"em que taes estabelecimentos possão ser de utili
dade uo commercio, e nessas as suas notas se.rão 
recebidas como moeda legal. 

<( 10, Logo que tiver entrado em suas caixas a 
5a parte do fundo capital o banco po~erá dar 
começo ás suas operações. 

<' 11. Não fará emprestimos .ao governo sem 
autorisação da assemblóa geral legislativa, sob a 
pena de" não serem reconhecidos e pagos pela 
nação. ,· 

« 12. A camara dos deputados e o governo 
poderáõ quando julgarem conveniente instituir 
comm1ssões . de exame para ver o estado das 
operações do banco, e logo que este se achar 
alcançado em 20 °/o do seu capital, dar-se-hão 
por findos os seus privilegios. 

<' P 11ço da camara dos deputados, 17 de Junho de 
1832.-Baptista de Oiiveira.-J. G. Ledo.» 

Emenda substitutiva ao pai'ecer da commissão 
sobre a moeda de cobre. 

<e A assembléa geral legislativa decreta: 
<( Art. 1.o Fica extincto o cunho da actual 

mo~da de cobre_. 
(< Art . 2 .o O governo fic'a autorisado a cunhar 

moeda de cobre de 4.0, 20 e 10 rs., tendo a ·primeira 
12 oitavas <le peso, a segunda 6, e a terceira a, e 
servindo-se a esse fim da machina de cunhar 
moeda do inglez Sbiers, que ja havia con
tractado. 

(( Art. 3.o O governo fica igualmente autorisado 
a mandar vir, quanto antes, de Inglaterra, 16 mil 
contos de notas, como as actuaes do novo padrão, 
divi<lielas em cl11sses de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 e 100, 
subHtiLuindo-se as onlavras - Banco do Brazil -
pelas pulavre.s-foiperio rlo Brazil-e as palavras 
-o th~sourefro da junta do banco do Brazil-pelas 
palavras-o thesouro publico do Brazil-e supE>fi
mindo ·Se as palavras=-á vista,- e as finaes - Rio 
de Janeiro. 

« A .. t. 4. o O governo fica tambem e.utorisaào a 
mandar vil' imrr:ediat.1mente de Inglaterra trinta 
mil arrobas de chapinhas de cobre, proprias para 
nellas se cunhar as moedas declaradas no art. 20, 

· remettendo a esse fim os fundos necessarios. 
« Art. 5.o A actual moeda de cobre do valor de 

80, 40 e 20 rs . que tiver o peso, a primeira de 8 
oitavas, a segunda de 4 e a terceira de 2, conti
nuaraõ interinamente a ter curso legal pela 
metade dn seu valor, todas as outras deixão de 
ser moedas. 

« Art. 6.º Est6 curso legal fipdará. logo que o 
governo tenha moeda do novo cunlio para sub
stituir a moeda a·ctual, to assim o decretar, 

(< Art. 7. o No espaço de tres mezes. depois d.a 
publit:ação desta Lei, que o será até por editaes, 
em cada uma das _provincias do imperio-, o the
souro publico na córte, e as juntas de fazenda. nas 
provincias, receberáõ toda a actual rpoeda de cobre 
que os seus possuidores .lhes apresentarem, fa· 
zendo assento, depois de carimbadas as que esti· 
verem no caso do art. 5°, em um livro, a esse fim 
destinado, não só do valor das moeqas que ficão 
fóra da circulação, como da differeuça do valor das 
que .ficão reduzidas ás moedas declaradas no 
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mesmo art. 5°, para lhes serem pagos, dando-se-
lhes a esse fim .as cautelas neces5arias. --

« Art. 8. 0 Este pagame_nto será feito pelas juntas 
de fazenda, ou thesouraria" das províncias com 
as notas decretadas no art. 3°, ·as quaes terão 
em letra d_e mão o nome dfl provincia em q~1e 
forem emittidas, e serão assignadas por un1 dos 
tres empregados maiores das mesmas thesourarias, 
e por um dos tres negociantes, pr iprietarios de 
reconhecida probidade, que a este fim nomearem 
os presidentes em conselho· das províncias, e na 
côrte o tribunal do thesouro. _ , 

e< Art. 9. 0 Esta commissão dos tres empregados 
maiores das thesourarias, e dos tres negociantes 
proprietarios fica encarregada de fl:;;calisar a 
exactidão dos pagamentos e respo11savel, solida
riamente, por toda e qualquer emissão que nãu 
tiver por fim o resg1Jte das cedulas do governo, 
em circulação na Bahia, da moeda da cobre que 
fica fóra da circulação, e da differença do valor 
a que fica reduzida a declarada no art. 50, e 
da substituição das notas que se dilacerarem. 

« Art. 10. Estas notas serão recebidas em todas 
as estaçõ~s publicas na razão de 8 % das quantias 
que se houverem de pagar " nos pagament<>s dos 
contractos particulares, c.1mo as partes o tiverem 
contractado. 

« Art. 11. Todos os ann"s impreterivelmente 
serão amortisadas, e queimadas publica111ente estas 
notas na razão de8 % das que se tiverem em1ttido 
depois de feitos o competente. termo e asseutos, 
que serão igu .. lmente assignados na côrte pelo 
presidente do thesouro, e nas provincias pelos 
seus presidente. 

« Art. 12. Os seis membros da commissão encar
regados da assign 1tura, e fiscallsação da emissão 
e amortisação destas nutas, terão cumulativamente 
a commissão de um 1/8 % sobre o valor total das 
notas emittidas, e o governo Lerá em consideração 
este serviço, como um serviço publico. 

cc Art. 13. Para amortísação destas notas :ficão 
desde já applicados especificamente, o producto da 
moeda de cobre, que se retira da circulação, e o 
dos proprios nacio""es que não forem precisos 
á admirnstrnção publica. 

« Art.14. Estes proµrios serão vendidos em ha~ta 
publica, sobre letras abonadas a -1, 2, 3 e 4 annos 
e o seu produclo será recebido todo em notas 
nas thesourarias das provincias. 

« Art. 15. Além do producto da moeda inutílisada 
o dos proprios acima indicados, todos os bens 
dos corpos de mão.morta, de vínculos, capellas 
e confrarias pagaráõ mais 10 °/o de suas rendas, 
pelo tempo que durar a amorfo;ação ; e finda 
esta fica igualmente extincta de facto e de direito 
esta nova decima, 

e< Art. HL Pelo mesmo espaço de tempo pagará o 
proprietario, ou senhor de um escravo em serviço 
nas cidades, villas e povoados de mais de 100 
casas em arruamento, a quantia aunual de 4~000, 
o que tiver dous a quautia de 9$000, o que tiver 
tres a quantia de Ui~OOO, o que tiver 4 a 
quantia de 22HOOO e o que tiver 5 a quantia de 
30$000; observando se este progressão para com 
os que tiverem maior numero. 

l( Art. 17. Estes impostos serão arrecadados por 
collectores na conformidade dás instruc:ções de 1,i 
de Janeiro de 1832. 

« Art. 18: Ficão revogadas todas as leis em 
contrario. 

« Paço da caniara dos deputados, 15 de Junho 
de 1832.-G. P. Ferreira. » 

Leu-se o seguinte requerimento : 
« Que se peçào ao governo informações especifi

cada mente d"s bens particulares do Sr. D. 
João VI, que em virtudA do tratado o Brazil 
indemnisou com 600,000 lib.: se consta que o 
ex-imperador se indemnisasse pelo thesouro do 
Brazil de 100,000 florins do Rheno, ou 63:00011 

'l'OMO 1 

por conta do dote <!e seu casamento com a S_ra. 
D. Leopoldina.» 

Foi approvada a segunda parte, e adiada a 
primeira para se examinar se. na secretaria da 
camRra já existem as ditas informações. 

Entrou. em 3• discussão o projecto de lei que 
fixa a força navul para o anno financeiro proximo 
futuro. 

O Sa. CASSIANO informou que o Sr. mini,;tro 
da marinlrn participára que não podia assistir a 
esta discussão. 

Não havendo quem foliasse, foi adoptado o pro
jecto, e mandado á commissão de redacção. 

Entrou em discussão a lei dus eleições. 
O Sa. REBOUÇAS propoz que em lugar àA se 

di$cutir artigo por artigo, convinha que fosse 
capitulo por capitulo, com o que se ganharia 
muito tempo pDr deverem então vir as emendas 
mais coordenadas. 

O Sn.. ÜALiV!ON requereu que o projecto fosse a 
unia commissão para o emendar, ou offerecer 
outro dentro de 15 dias uteis, recebendo as idêas 
dcs Srs. deputados que as queirão minic;tr,1r, e 
indicando ao mesmo tempo o methodo mais breve 
e seguro para a discus,;ãn. 

DAµoi,; de algum-1 refl·i~ões foi appl'ovada a 
emenda do Sr. C<-1lmon até a palavra-ministrar
e ainda a_do \51'. Rebouças. 

Entrou e1n discus,;ão o art. lo do projecto de 
lei, que marca os it0ptidimentos matrimoniaes. 

e< Art. 1. o Só não póde conlrnhir validamente 
matrimonio: 

« 1.o O que já se achar 111gitimamente casado, 
« 2. o O menor de 14 nnnos, e a menor de 12. 
"3.o O parente em 1° gráo de consanguineidade. 
« 4,0 O parente em 1° gráo de afi"1dade, seja 

po1· copul,1 licita ou illicita, sendo esta sabida 
por mai,; de tres. pess(las. 

<e 5. 0 O que cooperar ou consentir na morte de 
um dos conjuges vi vendo em adulterio com elle, 
ou com o fim de casar se com o que, ou & que 
subn,viver. 

« G.o O filho familia ou escravo, sem o con
sentimento do pai, tutor ou curador, ou do 
senhor, ou sem cunsentimento do juiz de direito 
depoi:,; de os ouvir, qu·ando e~tes sem grave motivo 
o .recusem. 

« 7. o O que se achar aterrado portes ameaças, 
ou supposição de grandes m'ales reaes, ou appa
rentes, com o fim do cuntrahir matrimonio. 

« 8. o A que s.,ndo raptada não estivet· em lugar 
seguro, onde possa livreme11te declarar a· sua 
vontade. 

« D. o Ü' que estiver enganado sobre qualiJade 
pessoal do conjuge, e que antes d11 contracto 
lhl:l decLirou ser condição necessaria e essrncial 
ao meo;mo. A parte enganada só será ad111ittida a 
prov,1r o engano dentro do primeiro mez de 
coliabít ... ção depois do contracto. Exceptua-se o 
engano sobre a escravidão, que poderá ser provado 
em qualquer tempo em que foi sabida. » 

Forão apoiadas as seguintes emendas. 
Do Sr. Costa Ferreira: 
cc Ao § 20 do art. lo diga-se- o menor que não 

conta 18 anno_s, e a menor -de 15 annos. >) 

Do Sr. Castro Alves : 
e• Não póde eff.ictuar o contracto de matrimo

nio, etc. >) 
Do Sr. Costa Ferreira: 
cc Ao § :- 0 .-Em linba directa os ascendentes, e 

legítimos, descendentes ou naturaea, e os alliados 
na mesma li11ba. 

e< Ao § 4o. - Na linha collateral os irmãos e 
irmás legitimas ou 11aturaes e os alliados. » 

Conclu1da a àiscllssão foi approvado o art. 1° 
com as emendas do Sr. Costa Ferreira aos §§ 
30 e 40, menos na parte relativa aos alliados, 
prejudicada a do mesmo senhor ao ~ 2o e a do 
Sr. Castro Alves. 

15 
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Approvárão-se tambem os arts. 2, 8• e 4•. 
Levantou-se a sessão ás 2 horas. 

Sessão em· .f 9 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE A.13R.EU 

Approvou-ae a acta da antecedante. 
Foi á commissão de justiça civil um officio ·do 

Sr. ministro do imperio com ó requeri01ento de 
João da ·Costa Lima contra a camara municipal 
da villa da Praia Grande. 

A' da podere·s outro . do mesmo senhor, com a 
acta gel'al da eleição a que se procedeu em 
S. Paulo para se preencher o lugar vago pela 
nomeação do Sr. deputado Diogo Antonio Feijó 
para o cargo de ministro e secretario de estado 
dos negocios d11 justiça. · 

A' secretaria outro do mesmo senhor, pedindo 
a consulta do tribunal da juuta do commercio e 
mais papeis relativos ao -requerimento de Henri· 
queta Cunha Moreira, e D. Manoela Adelaide 
.Moreira, que pedirão a metade do ordenado com 
que fóra aposentado seu pai o conselheiro Manoel 
Moreira de Figueiredo. · 

A' commissão de commercio, industria e artes, 
um requerimento de Carlos Augusto Taunay, pe· 
dindo que o governo seja autorisado a_subscrever 
com 250 assignaturas para a impressão de uma 
obra que pretende dar á luz com o titulo de 
Manual do Ag1·icultor Bi·azileii·o, obrigando-se 
a dar por elles 500 exemplares. 

A' de policia ·o de Antonio Salermo Toscano, 
sol~citando um dos lugares de continuo das ga-
lerias. , 

A' de petições o de Ignacio Alvares da Costa. 
A' de camaras municiµaes, as posturas que 

novamente offereceu a da villa de S. Salvador 
de Campos. 

Mandou-se imprimir para entrar em 3a dis· 
cussão o projecto de lei que fixa as forças ter
restres para o anno financeiro proximo futuro. 

Foi approvndo o requerimento do Sr. Ignacio 
Joaquim da Cost&, que ficára adiado na sessão 
antecedente para se exigirem do governo os ul
timas officios, e papeis remettidos pelo presidente 
dasAlagôas, e o do Sr. Rezende sobre as 600,000 libs. 
dadas ao Sr. D. João VI pelos seus bens par· 
ticulares. 

Igual sorte tiverão os requerimentos dos Srs. 
Caet!lno de Almeida e Montezuma, para se exi-
girem varias ·informações do governo. · 

L erão-se alguns p'iracares da commíssões, que 
tiverão.·diversos destinos-

Tambem foi lido um parecer de commissão 
sobre os lazaros; 

. O Sa. MoNTEZUMA. pedlo que fosse Impresso ou 
ficasse sobre 1\ mesa para se ex'lminar e discutir, 
quando estiver présente o Sr. ministro do imperio, 
por ser a ma teria muito importante, e merecer que 

·seja bem considerada. 
·O sr. Maria <le Moura não duvidou con

cordar nisto, mas advertio que a parte que tratava 
da re~tituição do edifi.cio de S. Christovão, e 
pertencente a estes infelizes, não carecia de ex1.1me 
para. ser approvada, pois na casa existia o decreto 
pelo qual D. João VI lhes dera aquelle edificio 
para h~spital, e donde, para se accummodar tropa 
que viera de Port11gal, forão removidos para 
aquella onde hoje se achã11, ficando privados de 
todas as commodídades, que lhes offerecia aquelle 
de que são proprietarios que, por ter agua dentro~ 
e estar em frenta do mar, é· mais proprí,p para. 
elles. • 

Indo proceder-sê á nomeação da com.missão 
qu~ _deve organísar o projecto de lei para as 
ele1çoes dos membros do corpo legislativo, o Sr. 

Montezuma pedio que o Sr. presidente a nomeasse 
e assim se venceu. 

Continuou a discussão . do projecto de lei mar
cando os impedimentos matrimoniaes. 

« Art. 5.o O ministro, antes de celebrar-se o 
matrimonio, lerá aos conlrahentes o art. 1• para 
que tenhão conhecimento dos impedimentos e em 
tempo algum possão allegar ignorancia. » 

O 5R. PALA.CIO advertia que muitos outros im
pedimentos existem de que o projecto não fazia 
menção, sendo aliás de direito natural, e pro
poz·se a mandar uma emenda para os accres· 
centar. 

O SR. ODORICO disse que devendo os Srs. 
deputados .limitar-se á mataria do artigo, o Sr. 
Palacío podia apresentur sua emenda na 3• dis
cussão. 

Approvou-se o art. 5°, e igualmente sem dis
c11ssão os 

« Art. 6.• O ministro lavrará assento em livro 
para esse fim destinado, em que declare o dia, 
mez, auno e lugar onde se celebrou o U1at~imouio, 
os nomes dos contrahentes e seus pais, e das 
testemunhas que pre1;1enciàrão o contracto, e relate 
as diligencias a que procedeu, assignado por elle, 
contrahentes e testemunhas. 

« Art. 7. 0 Os livros dos registros ou assentos 
para os casamentos serão subministrados pelas 
camaras respectivas, rubricados gratuitamente 
po1· seus prAsidentes, isentos da taxa de sello; 
e logo que findos sejão, recolhidos aos archivos 
dellas. » 

Passou-se a tratar · du 
<~ Art. -8. 0 Os legítimamente casados só poderáõ 

separar-se : · -' 
« 1. 0 Por causa do adulterio de um delles, se 

depois de · sabido não continuou a viver marital
mente com o, ou a adultera. 

«. 2.• Por causas phisicas ou moraes que tornem 
a cohabitação pet·igosa ou summamente incom
moda; nestes casos porém, a separação não poderá · 
estender-se a mais de tres annos, posto que pro
vada a continuação das mesmas causas o juiz deva 
espaçar o prazo, até que ellas tenhão cessado. » 

O Sa. CosTA. FERREIRA propoz as seguintes 
emendas: • 

« Ao Si 1. o-0 marido por causa de ad111terio da 
mulher e esta por causa do do marido, quando elle 
conserve a concubina na casn commum. 

« Ao Si 2. 0-0s e8posos podem ser separados 
reciprocumento por sevicias e injurias graves; e 
por condcmnliçiio de um dos esposos a uma penu 
infamante. » . 

Regeitadas as emendas foi npprovado o art. 8° 
e tambem os seguintes : 

u ArL. 9. 0 Quando se realise a separação por 
cau!'!a de adulterio, c!lda uma das partes se retirará 
com os bens que por direito lhe perteMerem, 
feita a partilha am1gavel ou judicialmente. 

« Art. 10. Quando a separação· fór,tempol'aria, 
a administração dos b.ens pertencerá ao marido, 
se este por algum motivo uão estiver iuhabil de 
exercel-a, porque então passará á mulher, se fór 
julgada capaz della, aliás passará a um terceiro 
a contento de ambos, decidindo o juiz no caso 
de não haver concordia. · . 

- « Art. 11. A pessoa que tiver a administração 
dos bens, presta.rã fiança idonea, se a parte assim 
o exigir, dará contas no prazo estip11lado e con
correrá com as preàtu.ções que por sentença fôr 
determinado. · 

« Art. 12. Havendo filhos, no caso de separação, 
irão estes para a companhia daquelle, qu~ por 
suas círcumstancias estiver em estado de melhor 
cuidar delles, ou serão 1·epartidos entre ambos, 
como ao juiz parecer mais conveniente. · 

« Art. 13. Todo o processo será summarissimo 
no que diz respeito á presente lei, e perante o 
juiz de paz do districto da mulher, com recui:lj9 
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ã junta da paz, se alguma das pRrtes o requerer 
dentro do termo da lei. » 

Concluida assim a 2•, ficou o projecto para 
3a dlscussão. 

Por 39 votos contra 22 passou em 3• discussão 
o projecto de lei que anne~a a villa de Campos 
ao Rio de Janeiro. 

O Sa. MoNTEZUMA declarou ter votado contra. 
Seguia-se a discussão do 1° artigo da resolução 

autorisando os juízes de orphãos para emprestar 
com o jm-o e premio corrente os dinheiros depo-
sitados nos respectivos cofre'3. • 

o sr. Oos"ta. Ferreira disse que se em 
cert<1S casos póde par~cer boa. uma. lei que tax.e 
juro, como quando as partes contractantes não 
estão presentes ou quando se ausenta um sujeito 
qualquer e outro entra na posse de seus fundos 
sem que- presente seja o dono delles; em todos 
os mais casos não era admissível porque a alta 
ou baixa do juro depende de mil circumstancias, 
a saber: maior ou menor nbundancia de capitaes 
disponiveis, maior ou menor numero de transaõ
ções commerciaes, etc., etc. 

Entendeu portanto que a disposição do artigo 
em discussão devia ser geral, soltando-se o juro 
para todos e não para os orphãos sómente, porque 
a lei deve ser igual para todos. 

O Sr, Oaetano de Al:ineida :-Sr. presi
dente, tenho de requerer que V. Ex:. dê para 
ordem do dia um parecer da commissão de policia 
sobre .as galerias. Agorn mesmo um dos ·especta· 
dores me cuspia na cabeça 1 As!>im se insulta a 
camara dos Srs. deputad0s l 11 Assim se insulta 
um. representante da nação 11 1 Se eu estivesse 
na minha provincia não havia de soffrer destes 
insul~os, porque o povo mineiro é respeitador das 
autoridades. 

Peço a V. Ex. que dê o indicado parecer para 
ordem do dia afim de que não sofframos insultos 
de atrevidos e malcriados. 

O SR. PRESIDENTE assegurou ao Sr. deputado 
que tomaria o seu requerimento e~ conside
ração. 

.O SR. Lo:so se propóz a votar contra a reso· 
lução · se o seu illustre autor não o convencesse da 
sua utilidade igual ao risco que correráõ os 
fundos dos orphãos principalmente na época 
actual, em que todas as fortunas do Brazil são 
vacillan tes. 

o Sr. Rebouças disse que não se opporia 
ao adiamento da resolução emquanto se tratasse 
do projecto que determina o juro legal, e con
vencional, mas não podia votar pela sua rejeição 
porque elle é indispensavel, pois omquanto existia 
banco no Rio de Janeiro, e em algumas provin
cias caixas de descontos, para lá -se leva.vão os 
cabedaes dos orphãos com um juro determina.do 
por lei, mas acabado o banco e caixas de des
contos, não sendo os juizes dos orp.hãos auto· 
risadas para dar o dinheiro a premio, :licãra o 
numerario amorti?:ado sem produzir, de maneira 
que não só os orphãos não podem subsistir com 
o se• producto, mas até vão entrand_o pelo capital 
ex.istente; não remediando este mal a autorisação 
de comprar bens de raiz, porque não podendo 
custar menos de 600H ou l:OOOU, muitas vezes os 
bens dos orphíios ni\o chegão a esta quantia, 
inconveniente que tambem existe a respeito da 
compra de apoiices da .divida fttndacln lPlll"a que 
aliás os juizes não ostão n11t.oriso.dos), alóm dtl 
que é mui inconstante o Vl\lor do tnoR npolioos, 
que depende •do estndo dn olrc11l111;ito o 1l11R 
transacções commerclaes, do quo po1li11 rotrnltnr 

- que os orphãos tivessem grande projulzo nn 01m11· 
sião de tomarem conta da sua proprlndaulo, fU1111lo 
então o valor da apolica menor do quo a1111111lo 
porque foi çompr.ado. 

;:'~Concluio provando a necessidade de discutir 
prévia, ou conjunctamente a lei do juro legal, e 
convencional, para '1110 os particulares · com pre· 
jnizo dos orphãos se não aproveitem dos fundos 
ç!estes descontando n-a praça a um por cento por 
mez emquanto o respectivo juiz lhes dá os capitaes 
a 5 °/o: e quanclo a camara não qtiizesse estar 
pel~ adiamento q~e propunha, declarou que vo· 
tana pela resoluçao. por ser muito necessaria. 

Foi apoiado o adiamento. 
O Sr. Carneiro Leão v-0tou contra o adia-

. manto porque, não permit.tiodo a lei que os juízes 
de orphãos dêm a juros 0;i0 dinhei1·os pertenceutes 
ã respectiva caixa senão a companhias de c1.1m
mercio approvallas pelo monarcba, das quaes 
poucas ou nenhuma ex.istem, os juizes nunca 
estão em circumstancias de exercer a faculdade 
concedida de emprestarem taes dinheiros, e se o 
fozem é illegalmente, e sujeitão-se á responsabili· 
dade; sabendo até o nobre orador que um destas 
juízes ha pouco fõra accusado pcir uma parte da 
ter dado dinheiro dos orphãoa a juro, ainda q ua 
com a segurança que a lei manda. Não comtudo a 
uma coinpanhia de commercio: à vista do exposto, 
para que não fiquem taes dinheiros empatados e 
improductivos, não só para a sociedade, mas 
mesmo para os orphãos, entendeu que se devia 
tomar a medida proposta tirando-se a palavra 
-premio-e dizendo-se-os juizes de orphãos 
fi.cão :wtorísados para emprestar os dinheíros dos 
orphãos com o juro legal-com -o que servia a 
medida·· não só para o caso em que continue a 
lei que prohibe o emprego do dinheiro a mais 
de cinco por ca.nto de juro, como para quando· 
se houver de o augrnentar. 

o Sa. ÜOSTA FERREIRA apoiou o adiamento 
para se tomar uma medida geral a respeito dos 
JUros. 

o sr. Holla.:nda cavalcantJ. entendeu 
que se devia tomar uma medida prompta âcerca 
do emprego· do dinheiro dos orphãos, parecendo· 
lhe conveniente que se empregasse em fundos 
publicos, que, posto que tenhão valor oscillante 
vencem juro certo, que, ainda estan·io as apo
lice~ ao . par, nunca é menos de seis por cento; 
e em rebate de bilhetes da alfandega, que têm 
a dupla segurança de respondei· por elles o 
thesouro, e os ac€1itantes. 

Votou portanto contra o adiamento. 
O Sa. REBOUQA.s para provar a necessidade do 

adiamento fez ver que se passasse a re.solução 
antes do projecto que regula o juro legal e 
convencional, os cofres ficrT' lo . limpos, porque 
se empregarião logo todos vs fundos á razão de 
cinco por cento ao anno, e quando passasse o 
projecto não haveria dinheiro para pôr a juros 
com maior vantagem dos orphãos. 
~ .Br. May pronunciou·se a favor do adia 

manto, declarando que fôra prevenido pelo Sr .. 
Rebouças, a cujas razões accrescentou que era 
necessario até meditar sobre as Cflntingancias 
dessas mesmas lransaccões de descontos de bi· 
lhetes da alfandega, em que se fallára ; e ter 
em linha de conta a idada dos orphãos, a respeito 
da compra de apolices porque o orpbão de dous 
annos póde tirar -vantagem . de se metter o seu 
dinheiro .na caixa de amortisação, pois até a 
m aioridada poderia ter alli accumulado o pro dueto 
de juro, ao mesmo tempo que o longo espaço 
durante o qual estivesse o dinheiro na referida 
caixa compensaria algumas.differeuças provenientes 
de alteração do valor das apolices, o que não 
Leria lugar ácerca do orphão que tivesse 18 annos, 
o quom podião ser fataes as oscillações do valor 
1111~ moemas npolices. . . 

Votou p11rtanto pelo adiamento para entrar o 
projuuto om disaussiio qunuto antes junto com o 
111w trata do juro legal e convencional. 
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o Sr. Lobo achou que sendo a materia de 

mnitR importancia não devia _ser tratada por uma 
simples ·rnsolução, em que se autorisava os juízes 
a abrir os cofres dos orphãos para emprestar o 
dinheiro delles a cinco por cento debaixo da 
uoíca responsabilidade dos mesmos juízes, não 
marcando ella ao menos a maneiri). porque se 
deviào portar nesta importante com1l1issãb. Por 
isso votou - pelo adiam ento afim de ser o pro
jecto remettido á mesma commis~ão para d<.:sen
volver melhor a idéa, e apresentar quanto antes 
outro projecto a rospeito para ser submettido á 
discussão. 

O SR. CaLMON fundado em que os bens dos 
orphãos se achào, por assim dizer, á discrição dos 
juize» respectivos e na necessidade de obstar 
quanto antes aos abusos e immoralidades exis
tentes, votou que se tratasse já do proj ecto. 

Foi regeitado o adiamento. ' 
<> Sr. Oalxn.on disse que nas circumst:tn 

cias actuaes, ~uando a confiança e~tremecida 
tem anullado, por assim dizer, a boa fé de todos 
os contractfls, quando pagava quem quel'ia, 
quando finalmente a immoraliJade prevalecen· 
do-se das circumstancias políticas do paiz ·tem 
sido objecto da censura publica e até do governo 
no relatorio dos respectivos ministros, não podia 
votar pela adopção de um artigo que ia aut11risar 
os juízes de orpbàos para que emprestem os 
bens dos orphãos e ausentes debaixo da ~;un 
u11ica ga.rnntia e responsabilidaJe ; principal
mente quando era sabido que em regra as pessoas 
nomeadas para estes cargos não. erào tão .. abas
tados de bens, que pudessem indemnisar o mão 
emprego dos dinheiros referidos ; que as razões 
apresentadas a favor do projecto não devião ser 
avaliadas taes qnaes tinhão sido enunciadas, 
porque .o meio uníco de tornar productivos os 
bens não era emprestando-os a juro, {!arque isto 
é muitas vezes fatal ao dono do dinheiro, já por 
causa do cambio, e já porque aquelle que toma 
dinheiro a juro nem sempre tem dü;posição de o 
{lagar ; mas havia outros meios de os empregar 
lucrativamente e com maior segui:ança como con 
vém, porque o corpo legislativo não deve tratar 
tanto de promover o grande lucro de quem está 
debaixo de sua tutella como de segurar os bens 
de"tes; senJo um dellos a compra de a polices de 
fundos puLlicos, em que se havia faltado, e con
tra o qual não procedia o argumento da oscil!ação 
dos seus valores, porque era notoris a c-omp~nsação 
pela alta do juro, além de ser o termo medio da 

._ difforença dos valores sempre muito inHigoifi : 
cante, co_rno se poderia justificar por m eio de 
calculas ; e se oda o outro meio descontar bi. 
lhetes da alfandega ; podendo para este fim por 
intermedio das juntas de fazenda, ou caixas fili11es 
de amortisação recolherem-se taes dinheiros ás 
ditas caixas, ou à de amortisação ; e quan·io isto 
não se pu~esse verificar, o. nobre onldor antes 
queria que os beus dos orphãos :fieassem em 
caixa do que sujeital-os a ser roubados. (Apoia
dos.) 

Passou depois a mostrar que o projecto em 
discussão não era melhor do que as leis exist<1n · 
tes, porque ellas são protectoras das propriedades 
dos orphãos, e se têm havido extravias é por 
abuso. · . 

Ooncluio dizendo que se não i·esolvia a mandar 
_ em~nda alguma, mas submettia. estas .,consíde
raçoes á camara para que o art. l o não passe, 
esperando que qu~lquer Sr. deputado apresente 
emendas que possão conseguir o :fim que a ca
mara. tem em vista sobre negocio tão urgente, e 
de tamanha necessidade, dando· se um em prego 
seguro _e _lucrativo aos bens dos orphiios, e não 
um arb1tr10 de que os respectivos juízes podem 
abusar, como têm feito. 

o Sr. Hollanda Oavulcantl disse que a 

resolução actual não derogava a legislação ãcerca 
dos o rphãos senão na parte em que autorisa o 
emprestimo tios ben s sómente a companhias de 
comm ercio, subsistindoi portanto a responsabili
dade dos co11tract.1dores. Nao se atrnve 11 a mandar 
em enda sobre a indicada applicação dos dinheiros 
porq ue não õabia se a camara e staria por ella, 
apesar de que se podia ·provid enciar sobre o i!)1-
mediato emprego dbstP.s fundos em ripolices, 
determinando que Jogo que fossem recolhidos se 
movessem para a caixa de arnorlisação· para dar 
as ·apolíces correspondentes, e não para as caixas 
:filiaes que na opinião do no_bre orador são sub· 
v ersivas do credito publico, e por isso deve ·a 
lei de 15 de Novembro de 1827 ser revognda 
nesta parte, como até indica o Sr. ministro da 
fazenda no seu relataria . Achou que era. tambem 
vantajoso que se empregas•em est~s fundod em 
rebate de bilhetes da alfandega, que apresentando 
toda a segurnnça, dão um lucro de 9 % , mas pedio 
que se lhe ind icasse a natur.::za dos inconvenien
tes que poderião haver nesta medida. 

o Sr. Carneiro Leão longe de approvar o 
art . 1° como se a.chava, por lhe não parecer 
sufficiente: não duvidou concordar em que se 
não permitta que se de a jur,i convendona.l o 
dinheiro dos <Jrphãos, porque mais paga quern 
menos garantias- têm para pa~ar, e ordinarian~ente 
os juízes atraz de quererem lucro dos orphãos, 
sacrif:ic,io seus capitaes , preferindo o nobre orador 
o pequeno rendimento cnmtan~o que estivesse 
seguro ; e p:lr isso s eria ae opi11ião que se per· 
mit_tisse dar o dinheiro a juro leg_al, ou áquelle 

' actualmr.nte estabelecid<) ou aqualquer outro que 
se estabeleça para o futuro, sobre equivalentes 
bypotbecas de b ttm de ra iz, e fiado res ou só· 
men te de taes hypothecas e não sob responsabili
dade dos juízes d e orphãos que ordinal'iamenta não 
têm prupriedacles que pos,;ão g'\rantir R indem
nisação dos projuizos que hajão de causar aos. 
orphãos. 

Oppóz-se ao emprego destes dinheiros em fundos 
publicas e rebate da bilhetes da alfandega : lº, 
porque o rebate de ta_es billretes não era geNl, 
rna'3 limitado ãs grandes praças· commerciaes, 
ficando assim a m:iior parte dest~s dinheiros sem 
emprego; 2°, porque quem os vai rebater quer 
a trans,icção feit<1 immediatan1ente, ao que se 
oppunha a cil'Cumstaada de ter o cofre 3 chaves, 
cada u1na ern mão divers ~ e ser difficultosa a 
j uncção dos clavicularios parn a sua abertura; 
3o, _porque muit.1s vezes um orphão não tem 
quantia sufficiente para estes rebates, e assim 
s erio. n ecessario empregar o dinheiro de diversos 
orphãos, donde nascia u necessidade de um guarda
livros e fiscalisad or que tivess e uma banca <tberta 
para fazer us r11bates, e a conta do que tocava 
a cada orphào, para o que não são habeis os 
respectivos escrivães . 

Quanto ao emprego do dinheiro em fundos 
publicus, observou que a maior parte das villás 
e lugares interiores do ·imperio, serião privadas 
desta medida, não parecendo praticavel a rem!lssa 
do~ _capitaes para as juntas Je fazend·a, e depois 
para a cõrte pela difficuldade de 1 ransportar a. 
moeda de cobra que gira em ~quasi todos os 
pontos do imp<lrio, e gastos a que seria sujeito 
este transporte, que absorverião o produclo do 
juro que poderiiio próduzir, não havendo muitas 
vezes occ:isião a moverem-se estes fundos por 
meio de letras. - -

A estes inconvenientes accres·eentou a difficul
dade que encontrarião depois . ps orphãos · na 
recepção do capital e juro correspondente no lugar 
da sua residencia, como alies mais querem, 
sendo·lhes necessario procurar pessoas que fiies
sem a transacção para a côrte ou capital da 
província, o que não era muito facil, servindo de 
exemplo o que já aconteceu. entre nôs a respeito 
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da lei do banco, que mandava que os juízes . 
para lá reme\tessem o dinhP-iro dos orphãos, 
disposição que a maior p_art~ delles não cu111priiio, 
mas resultand•1 do cumprimento que a •·lia ct .. rão 
alguns, ú gran•le damno Lle ficar o d1nh.üro em· 
patada no banco, ainda que rende,,se ,l[guns pqr 
cento, porque quando se emanciparão a•1uelles a 
quem pertencia na impnrlanci>1 muitas v~zes de 
200 ou 3009, como tinhão tlifficnldade de vir ao 
Hio de Janeiro, fizerão transacçõe:; onerosas re
cebendo ape11as · o capital que fóra remettido, e 
ainda menos; o que aconteceria se os fundos 
pertencentes aos orphãus viessem para a caixa da 
amortisação, cuja administração seria até neces
sari.o augmentar, porque ella ficaria negociando 
por conta destes particul•1res. . 

Apoiarão·so as seguintes emendas : 
Do Sr. Hollanda : 
« A administração da caixa dos dinheiros de 

orphii.os é autorisada a transigir com u thHsouro 
no rebate dos bilhetes da alfandega pelo premio 
que se ajust<>r. » 

Do Sr. Montezuma: 
« Que o projecto seja com urgnncia remettido 

com suas emendas apoiadas ás commissões de 
justiça civil, commercio, industria e artes, para o 
redigir de novo, tomando uma outra base para 
o art. l•.» 

o Sr. Ca.lmon fez ver que o ter·se prol011-
gado a discussão provava a necessi•iade da emenda 
do Sr. Montezuma. 

Propôz-se a tocar em um argumento) de que se 
e!!quecêra no seu primeiro disctirso, e era ncerca 
de haver dito um Sr. deputado que f) art. l• 
envolvia um privilegio a favor dos orphiios; no 
que respondeu que não era inimigo de privilegias, 
porque em muitas circum~tancias convém cunce
del-o, mas se oppunha a .que fosse exclu~ivamento 
dado aos orphãos, quando devia ser exte·.,sivo 
a todas as corporações de caridade, casas de 
misericordia, etc. 

O Sa. REBOUÇAS se oppôz ao adiamento porque 
as bases que apresentaria a commissào não seriáo 
talvez do voto da camara, e assim em lugar de 
ganhar se perderia tempo. ' 

o Sr. A-Cay votou pelo adiamento, desejando 
que os . Srs. deputados tivessem na memoria a 
quasi necessidade de proceder a respeito deste 
projecto do mesmo modo por que se procedeu 
ao das eleições, propondo-se o HObre orad1ir a 
offerecer uma emenda á commissão, para que us 
conselhcs geraes tomem conhecimeuto da caixa dos 
orphãos; e convindo que a m.esma com111issão 
aceite todas as emendas que lhe· fornm offerecidas 
para adaptar o que lhe par'3cllr melhol". 

o Sr. Monte-<ui:n.a. declarou que propnze!'a 
o adiamento por ver que acamara estava dividida 
sobre a base que se deve adaptar ne<te projecto, 
e por isso parecia necessario que as commiasõus 
indicadas a propuzessem. 

Concluio advertindo que convinha ponderar 
bem que nas circumstancias actuaes ha grnndes 
sommas protestadas nos difi.-rentes tabA!liães, 
e quo ar.l necess11rio empregar meios efficaze~ 
para prevenir o extravio dos dinheiros dos or
phiioe. 

Depois do mui breves reflexões foi approvada 
a emenda do Sr. Montezuma. 

Entróu em discussilo o 1° artigo do projecto de 
lai autorlsando as camaras municípaes a contrahir 
emprestimos para a construcvão de obras neces
sarifls aos resrectivos municipios. 

o Sr . . carneiro da cunha advertin que 
se as camarus municip.1es, apezar de havHr 
honrosas excepções, até hoje não tê•n cumprido 
seu dever, a respeito do em prego dos di11h,;1ros 
a seu cargo, de que não derão ª' contiis a que 
são obrigadas, não era prudente de,r-11.J.es autori-

dad~ para contrahir ,emprestimos; além de que 
a lei era nulla parn as pobre:> que não acharião 
quem lhes empre4a~se, e as ricas não carecião 
da taes emprestimos. 

Par•'C"U· lhP. qu P. já basta vão as banca-rotas que 
tê111 !J ,1 v1 1lo no Braz il, e as dividas que nu .. ca 
se pag.tn, porque desg •'lçada111 P- nta a IPgi-lação 
pqrtu~110za a este rcspeitu era bl que havia a 
mai •r f;icilidade !)m poder o dGvedor 1Hudir o 
credor, como quasi sempre se ºtem praticado, 
dando-se muitns por quebrados, e sahi11do sem 
responsabilidade ou castigo. 

Vot•rn c•mtra o projecto por não o poder con-
siderar util. -

O Sr. Ferreira da Veiga. apezar dos 
i:lconvenientes apontados, votou pelo l• artigo. 
Recom.ecendo que alguns malt1s delle se pOd>lão 
seguir, até porque as municipalidades organ1sadas 
co1uo· estão, parecem pouco aptas para auminis
trar, porque 0>1 corpos c .. Uecti vos são sem pra 
impr.,prios .Para isto; advArtio que era nece~sario 
a1lm1tti1· se uma modiftcação para que a admi· 
ni~tração seja só encarregada a um in.dividuo, 
pert~ncendo ás camaras municipaes o faz~rem as 
legislações locaes, que diz.;m respeito ás post11ras 
dos respectivos mun1cipios. 

ll:mquanto µ1Jrérn se nã•J procedia a sua melh<:ir 
organi~açào, ent.,11deu ,1ue se poilião seguit· van
tagens da provincia c0ustante do to artig • .1, porque 
c·•recemos de muita:; obras que se 1~àu p11dem 
fazer só coro a ronda das. municipalidades, e que 
se pl)deríão concluil' suppridus os necessarios 
fuod,1s pfllo producto dA ern presti111os, quti são 
sem duvida. ruinosos qua11do applicados a fins 
in1product1vos, mas <le gran1fo vantagem quando 
por- meio delles se consegue utilidade effectiva e 
prompta. . 

F ez ver que um dos grandes inconvenientes 
que sempre apparece em todas as obras inten
tadns pelas camara~ é que se pr0longào por tal 
mc,do que as quantias applicadas para a obra 
chegão apenas para conserviAr o que está feito, 
e não para a sua conclusão; e que o correctivo 
para o inco11veniente que poderia re8ttltar do 
art . 1° se acharia na disp11sição dll art. 3°, se 
fosse emendado dP. modo que dissesse, taes 
emprestimos só terão lugar quando não houver 
emprezaríos. 

O Sr. a.l,•eg Br>anoo informou que ni'io 
tendo pRSS••do na sess11o de 1831 a la1 que divi ·lia 
as renúR>i do imperio em geraes e prov1nciaes, e 
conhecendo que não tem .is o llSpirit,, de empre
zas, a commissão organisár:\ este projecto para 
qu•l se empregassern Od nece~sari 11s mei•JS para 
occo rrer ás nP.cP.Ssidades das locl!.lidade,; q11e o 
gov ttrno não pôde conhecer de l"ngP., havendo 
grande falta de meios de communicação, obras, 
e me>i mn aqueductos de que são privadas muitas 
villas aliás pnpul .. sas e ricas; que a commissão 
ven 1 to que sem dinheiro não é possivel conseguir 
os fins a que se propõe, e que as camaras 
municipaes c11ntra..:tão hoje espacies de empres
timos p ·•r meio da compra de fazendas que depois 
và•1 pag1>ndo, C•)m•• fizerll a da B 1hia, se lem
brára desta medi11a dando aos credore.s as garantias 
dã l••i . 1°, os be11s do devedor, e por consequen
cia 'das camaras, e 2•, estabelecendo uma con
tribuição sobre aquelles que gozarem do beneficio 
da obra '}Ue se fizer para ir autoritiando a sua 
imp .. rtancia. 

Q,1ncluio mostrando que a banca-rota das ca
maras é ic:possivel, não só pelo mtlio de paga
mento estabelecijo no pr•1ject1J, mas até< porque 
ninguem empre-tará seu dinheiro às camaras 
qua11dn desconfie que é composta de homens 
que sejão capazes de não pagar. • 
os~. oa1m.on reconheceu a necessidade de 

dar ás camaras municipaes meios de preenchar · 
çis fins para que forà.o ins~.ituidas ; m~s entrou 
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em duvida se o corpo legiGlativo as podia au
torisar para contrahir 6mprestimos, medida que 
àproveitaria sómente as camaras ricas, que têm 
hypothecas solidas e segurfls, circumstancias 
estas em que se poderião achar apenas 18 em 
todo· o imperio. 

Disse depois que apezar de que as Mmaras 
municipaes da maneira por que estão organisadas 
não merecião a necassaria confiança para auto
risal-as para transacções de tamanha importancia, 
tendo aspirado até a irresponsabilidade (muitos 
apoiados), e não havendo alguma que se julgue 
obrigada a dar contas de sua administração 
(muitos apoiados), tendo todas calcado as leis, 
e chegando o seu amor á independencia a ponto 
de recalcitrarem contra actos do governo imperial; 
prescendia da questão, se os emprestimos 
serião beru ao mal applicados ; limitando-se 
apenas a oh8ervar que no caso de-que ellas abusas
sem e fizessem uma banca-rota, a camara dos Srs. 
deputados seria cumplice se · não empregasse 
os meios de a prnvenir ~ e se os emprestimos 
se multiplicassem a ponto de serem tão nocivos 
como o forã11 os pequenos bancos dos condados 
dos Estados-Unidos e da Inglaterra, em que até 
se -podião converter as camaras ; razão porque_ a 
respeito das camara~ municipaes que estão ao 
alcance do corpo legislativo e conselhos geraes, 
para os quaes sómente podia ser vantajosa a 
disposição· do art. 1°, porque as pobres não 
achavão quem lhes confie seus capitaes, propoz 
que se adaptasse a seguinte emenda : 

«Quando não houver emprezarios que se propo
nhão fazer uma obra necessaria ao município, e 
já approvado pela assembléa geral, ou pelos 
conselb.os geraes, poderáõ as camaras municipaes 
requerer á mesma assembléa geral na corte, e 
aos conselhos ger~es oaH províncias a autorisação 
précisa para contrahir emprestimos, ofterecendo 
as condições, e indicando as garantias com que 
pretendão realisal-os.» 

o Sr. Alves Branco reconheceu que as 
camaras na sua organisação não merecião uma 
grande confiança, mas entretanto era certo que 
ellas contrahião emprestimos, como fizera _vêr no 
seu primeiro discurso ; e quanto ,áquelles 
para que· as autorisava o artigo em discussão, 
o nobre· orador achava sufficiente o ~ontrabalanço 
do interesse particular,para prevenção dos abusos, 
porque ninguem lhes emprestará não dando ellas 
sufficiente esperança de solução ; não podendo o 
corpo legislativo ser responsavel pelas banca-rotas 
que houver, porque no projecto se estabelecião 
bastantes garantias. 

Concluío iiizendo que ainda quando a medida 
só aproveitasse ás caroaras ricas devia passar, 
porque não era ju.sto que fossem privadas deste 
beneficio só porque. as pobres delle não podem 
gozar. 

o Sr. oaL:m.on. explicou que qúando dissera 
que a disposição do artigo ia aproveitar apenas 
ás camaras ricas tivera em vista provar a facili
dade de recorrer ao corpo legislativo ou conselhos 
geraes. · 

Continuou a provar a necessidade desta medida 
porque as camaras municipaes organisadas como 
estão, são como corpos collectivos de opposição 
systemati.ea ao governo (!nuitos apoiados), qual
quer que elle seja, e na.o inspirão a ne.:essaria 
confiança para serem autorisndas a contrahir 
emprestimos, não sabendo mesmo o nobre orador 
se a camara dos Srs. deputados podia dar esta 
autorisação. - · 

tratava, porque se os corpos collectivos abusão, 
tal abuso se podia dar tambem nos conselhos 
geraes e corpo legislativo, quà é muito propenso a· 
approvar o que é proposto pelos corpos que devem 
ter conhecimento mais exactos das localídades,_
do que se podia seg11ir talvez que, quando as 
cama~as munici paes lhe, dirigi,;sàm alguns pro
jectos para que não tinhão 'meios, a assembléa 
os approvasse, devendo portanto deixar-se ao 
interesse particular o prevenir os prejuizos que 
podem resultar da falta de solução, porque certa
mente ninguem emprestará s11u dinheiro ás ca
maras se ellas não tiverem meios de ir pagando 
progressivamente. 

Quanto· ao argumento de que a medida apro
veitaria sómente ás camaras ricas, fez ver que as 
obras estarião n:i razão das posses de cada uma, 
e que sempre se seguirião alguns beneficios, 
aind11 que em menor ponto. 

Concordou em que as camaras tinhão talvez 
demasiada independencia, e que daqui · podem 
nascer alguns inconvenientes praticas, mas en· 
tendeu ao mesmo tempo que, não convinha es
treitar demasiado a administração das localidades, 
porque convinha deixar-lhes o que lhes pertence, 
visto que acamara dos Srs. deputados está muito 
onerada'de trabalhos, alguns dos quaàs não per~ 
tencem, e outros sobre que não póde decidir, 
porque não tem conhecimento das localidades, 
e mesmo por falta de tempo ; e quando aconte
cesse que alguma camara não pudesse solver 
suas dividas, o corpo legislativo podia habilitai-a 
para lançar mão de alguns meios que removessem 
este mal. 

o Sr oarneiro da Ounll."' pronunciou-se 
contra o abuso das camaras comprarem terrenos a 
credito, e contra a má applicação que têm dado 
aos dinheiros commettidos á sua administração, 
produzindo o exemplo do· producto da subscripção 
feita· a favor dós desgraçados de 1\Iacacú, que 
se não sabia que applicação tivera. 

Foi de parecer que se as camaras tivessem de 
construir obras, devião fazêl-o com impostos 011 
subscrípções, e não com emprestlmos. 

o sr. Rebouças disse que a nãn suppõr-se que 
as camaras municlpaes e os parLiculares não sabem 
conhecer·· s"us interesses, era evidente que se 
tiraria utilidade da medida da ,proposta, ainda 
quando esta utilidade se limitasse sómente ás 
camRras ricas, o q11e não era, geralmente fallando, 
muito exacto, porque era mais _natural que as 
obras emprehendidas estivessem em relação com 
os meios dellas e fundo de amortização, que 
poderia produzir a obra depois de conclulda. 

Ponderou que era necessario ver se as camaras 
replicão bem ou mal contra o governo, porque, se 
bem, a isto tinha direito qualquer cidadão, quanto 
mais um corpo collectivo. 

Disse mais algumas cousas sobre os meios 
cohibitivos que se podíão empregar para prevenir 
os abusos, que não erão razão sufficiente para se 
desprez•u uma medida de tamanha utilidade. 

Depois de mais algumas reflexões ficou a mataria 
adiada pela hora. 

Levanpou-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 

Sessão em 20 de Junho 

PRESIDÉNCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

o Sr. Ferreira da Veiga disse que estava 
persuadido que as. municipalidades não estãa 
organisadas para. administrar e preencher os fins 
para que farão instituídas, mas não concordou -
em que _os argumentos a respeito de abusos pu
dessem ir de encontro á providencia .de que se 

. Approváda_á acta da antecedeM0, foi á com- -
missão de justiça civil um officio do Sr. ministro 
do imperio com o requerimento. do padre Manoel 
Dendê Bús, que se queixa. da resolução do 
conselho presidencial da Bahia, que julgou incom
patível o seu exercicio de vigarío com o de 
professor de grammatíca latina. 
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A' 2• de fazenda, uma representação da camara 

municipal da villa de Campos relativa aos meios, 
que lhe parecem menos gravosos para o augmento 
de suas rendas. · 

Outro dos .directores da imperial sociedade 
de mineração brazileira do Gongo Soco pedindo 
a diminuiç'ão dos direitos de 25 % do ouro, que 
extrahem de suas lavras. 

A' de petições os requerimentos dos commis
sarios e escrivães extranumerarios da armada 
nacional, e dos correios da administração desta 
côrte. _ 

A camara ficou inteirada da participação feita 
pelo 1° secretario do senado de _ elle haver 
adaptado varias resoluções que tinhão ido da 
cámara dos Sr11. deputados. 

Foi recebida com agrado a felicitação que 
dirigio a sociedade defensora da liberdade e 
lndependencia naéional da villa de Jacarehy pela 
installação da camara. 

Remetteu-se paru -o senado com o .decreto e 
mais papeis existentes na casa, uma reprt-sen
tação da camara municipal da villa de Campos, 
apresentando .as razões de direito, pelas quaes 
se persuade que o seu municipio pertence á 
província do Rio de Janeiro. 

O SR. 1° SECRETARIO deu conta de uma repre
sentação da camara municipal de villa acima 
referida àcerca das reformas constitucionaes. 

O SR. CosTA FERREIRA lembrou que talvez 
fosse conveniente que se remettesse ao senado. 

O Sa. MoNTEZUMA. entendeu que não se devia 
alterar a pratica estabelecida, a qual, segundo 
informou o Sr. 1• secretario, era de se remet· 
terem taes representações á commissãe res
pectiva. 

O Sa. CA.ETANO de ALMEIDA mandou á mesa 
um requerimento para. que tant9 esta como as 
mais representações a respeito fossem remettidas 
ao senado. 

o Sr. Rebouça• disse que não só não 
admittia que a representação fosse ao senado, 
como até estranhava, e estranhava muito que 
certas sociedades se tenhão erigido em corpos 
politicos para terem i::i.tervençãu prejudicial, e 
prejudicialíssima sobre as funcções que pertencem 
à representação nacional, a quem a nação tem 
delegado todos os poderes necessarios ; podendo 
isto vir a ser a fonte de males que talvez .depois 
se não possão remediar, e pelos quaes a camat·a 
dos Srs. deputados será responsavel pelo pouco 
cuidado com que zela eata parte da tranquilli
dade publica: que pela constituição o povo deve 
ser representado pelas camaras m11nicípaes quanto 
ao que diz respeito aos negocios dos 111unicipios; 
pelos conselhos geraes de província para os nego
cios das províncias ; e pelas duas camarns e poder 
moderador quanto aos negocio;i g.eraes da nação ; 
e portanto era inadmissivel a iutervencão de·taes 
sociedades em objectos de attribuiçào privativa 
do corpo legit;Lativo: que tendo passado o codigo 
do processo na camara dos Srs: deputados, 
representantes do povo immediatamente conhece· 
dores de suas necessidades, que acharão assim 
dever legislar ; quando foi para o senado uma 
repreJ>entação Ih.e dirigira pondo áquella 
camara certas condições, de cujo accenso 
resultaria emendar uma sociedade particular 
o. que os, representantes da nação havião 
feito na camara dos Srs. deputados. e hoje 
acontecia o mesmo ácerca das reformas da 
constituição , a respeito das quaes o nobre 
orador admittía que apresentassem memoria::;, e 
escrevessem o que quizessem, mas não que, eri
gindo-se em corpos políticos, representem, como 
têm feito, dizendo.se que ao não estiver por 
ellas hão de fazer e acontecer, etc., para se não 
reproduzirem representações -semelhantes ás que 

havião sido dirigidas á convenção nacional. de 
França. 

Concluio observando que as sociedades nem ao 
menos dizião : Os cidadãos abaixo assignados
mas princlpiavão logo-a sociedade de tal, 6tc., 
de maneira que a denominação da sociedade 
precede aos nomes dos cidadãos reunidos. 

O Sa. CASSIANO a.dvertio que a representação 
era da camara municipal da villa de Jacarehy. 

O SI.". Oosta Ferreira disse que não fal· 
laria a favor do requerimento se com effeito não 
estivesse persuadido de que está para arrebentar 
o volcão sobre que o Brazil est.á assentado. 

Sr. presidente, o senado está perro; e a sua 
perrice é tal que até um dos senadores fez um 
requerimento para que se mandasse saber a esta 
camara se a 1·eforma tinha passado pelo voto dos 
deputados, e conforme marcava a constituição 1 1 
A tanto chega o seu delirio 11 O que quero eu 
fazer apoiando o requerimento ? Quero por 
ventura pôr o pu11hal ao peito dos sena
dores ou ,do senado 'l L<mge de mim: faça o 
senado o que quizer: ent1mde:o assim ; póde ser 
que esteja enganado: quero sim esclarecer o senado 
e mostrar-lhe qual é o voto de certas corpora
ções e camaras, nas quae~ talvez venhão allegadas 
muitas razões que o conven<,<?io, e de que não deve 
ser privado. 

Continuando disse que tendo cada um cidadão 
em particular o direito de representar, nenhum 
motivo podia lia ver p;1ra que delle fossem privados 
cidadãos reunidos em sociedade: que ha pouco se 
tinha mandado parã o senado uma representação 
da camara municipal de Campos sobre os direitos 
que têm para se annexar aquella :villa ao Rio 
de Janeiro, e que seria uma incoherencia muito 
grande tomar no mt:Jsmo momento uma delibe
ração diversa ácerca de negocio aliàs de muito 
maior importancia. 

Quanto a ter-se dito . que sociedades havião 
feito -representações , e memorias ao senado, 
achou que era permittido mandar quantas memorias 
e representações q_uizessem, restando a cada uma 
das camaras a que forem dirigidas ponderar, ver 
as razões em que se fundão ; e q_uando ns achem 
justas mudar de parecer, do que se não devião 
envergonhar, pl)rque o erro é a partilha da 
hum1111idade, :? por isso convém desfazei-o todas 
as vezes que se apresenteni rações convln· 
cantes. 

Observou finalmente que taes representações 
não podião pôr as camaras em coacção, pois ao 
meuos por sua parte declarava que tlesde que 
principiára a ter assento na representação nacional 
desterrára da alma o medo, aliás não se julgaria 
digno de se asse11tar nos bancos da casa. 

o Sr. Ferre.ir_. da. Veiga disi!e que a 
remes8a para o ·senado das representações em 
questão só podia ter lugar constitui~do 8e a ca
mara dos Srs. deputados procurador de partes, 
ou fazendo-as suas, e procurando ingerir-se nos 
trabalhos do senado como ::iupplicaute ; e como 
isto era indecoroso, e mesmo porque os Srs. de· 
putados se n'ão podem ingerir nos trabalhos do 
senado, votava contra o r·equerimento, até ser 
natural que os corpos collectívos, sociedades ou 
municipalidades requeressem tambem ao senado, 
e por is;;o viria a remessa a ser absolutamente 
desnecessaria ... 

Mas eu pedi a palavra, Sr. presidente, para 
notar o calor, o enthusiasmo com que um Sr. 
deputado estranhou que sociedades estabelecidas 
no Brazil, usem · do direito de petição, que é 
permittído a todos os brazileiros (§ 30 do 
art. 179) só podia ter lugar esta estranheza quando, 
abusando, requeressem uma cousa anti-constitu
cio uai, ou inconstitucionalmente, por meio de vio· 
leucia, o'u com as armas na mão, pa,ra que os 
representantes da nação deliberem neste ou. 
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naque11e sentido, snbre ·um ou outro obje<:to, mas 
não dirigindo representaçÕPS su bniissas, como as 
qu.i têm sido apresentadas na ca'a; isto. não é 
só de n<1RS0 direito cunl!t1tucional, mas do uso de 
todoR os povoH cultos. 

No parlamento bdtannico, onde a anarchia não 
está enthronisada, n camara dos lnrds e dos 
communs não te envergonhão de ler rPpresent0çõe>1 
de associações, quer pró, quer contra as refor· 
mas; o parlamento britan11ico não julgou que ~sto 
fosse um attentadu da parte destas ass .. ciaçoes, 
nem que lhe fosse !ndecoroso tomar conhecimento 
de taes represen taçoes. 

O corpo legislativo do Brazil é a reunjão 
de todos os representantes do povo brazileiro, 
mas por ventura não devem por· iRto os seus 
membros estar em contacto com o mesmo povo 1 
E não é um dos meios o saber como pensão 
estes ou aquelles individuas, e mesmo os ciiJa,\ãos 
reunidos em sociedade com íntilito pnlitico ? Qual 
é a vergonha que _resulta ao cnrpo IPgislati vo de 
tomar conhecimento de representações submissas? 
O que admira é que se toma~se canto calor por 
se julgar talvez que a representação era da de
testada sociedade defensora da liberdade ·e inde· 
pendenci11:~1aciunal, qu~udo este c~lor não houve 
na occasiao em que veio a est,1 casa a represen
tação da sociedade federal, e da sociedade phi
lantropica, 1Jas quaes i1nputaçõPS injuri11sas erãn 
irroga.:las ao governo l l l Srnhores, ê necP.ssario 
que pensemos mais, e qu" S•·iamos mais coherP.n
tes na nos~a cunducta. (Este disrui·so (oi muitas 
vezes apoiado.) 

O 8a.. REB •UÇAS pedio a palavra, que lhe foi 
negada na fórma do regimento. 

o sr. Odorico lembrou que quando em 14 
de Julho do anno proximo passado appareceu na 
c'l.\marll" um requerimento feito c11m armas na mão, 
um Sr. deputado o dPfendera bem; dizendo que 
havia todo o direito ue representar, e podião re
presentar, o que quizessem, e que unic1tme.nte havia 
abuso em ser com "rmas na mão; e s"guindo o 
nobre or,1dor a opinião deste Sr. deputado, de
clarou que entendia que ·qualquer pe:;soa póde 
requerer o que quizer, e lhe parecer bom, não se 
devendo estranhar que uma sociedade qualquer de 
cidadã11s brazileiros interveuha nas reformas do 
seu paiz, purqu~ isto toca a todos, e póJe inter
vir naqu1llu que e1ltende que é de utilidade. 
NãD" achou portanto razão em se querer nPgar ás 
sociedades o direito de petição que se não nega a 
alguem. 

Sr. presidente, eu creio que se a camara dos 
deputados estivesse mais proxima de certas pro
vincias, teria de rec~ber !lluitos requerimtmtos 
desta natureza, porque me persuado que. estas 
reformas são exigidas pela maiur parte das pro
vincias, e como eu jà a4ui disse, talvez não sejão 
só as indicadas, mas as cuntentarião, se nós as 
pudessemos fazer passar . no senado 

Agora sobre o requerimento me parece que 
tambem não tem lugar,- porque, como já se disse, 
o senado talvez tenha recebido iguaes represen
tações, e é escusado ir esta ; e demais a mais 
não tendo sido costume remettel-as, não ha pre
cisão de o fazer agora, porque 'creio que o sena<!o 
não precisa já destes .esclareçimentos: eHe sabe 
bem que se querem as ref .. rmaH ; agora o motivo 
porque as não quer deixar passar nt'io sei ; niio 
o attnbuo a cousas más: creio que é por estarem 
persuadido~ o,; senadoreti que d~p,,is de 7 de Abril 
ha de tudo ficar no statu quo ; outros dizem 
que não é bom. que as cousas fiquem· no statu 
quo, que pode ·haver desu1·dem, anarchh, e 
podem desligar-se pruvineias e uutras querer fazer 
exigencias exagP,radas ; mas emfim faça-se a v11n
tade ao Sellndo ; não cai" o s ... nado, ainda que 
caia a nação. (Este discurso foi muito apoiado.) 

honra de mandar á - mesa. a representação da 
villa de Jacarehy, e que não era necessario o 
reqúerimento porque as camaras havião remet
tido iguaes representações ao senado, que estava 
admirado de ,;er S. Paulo quem mais insta pelas 
ref<>rmas, o que· tinha· lugar porque· aquella 
província se vê mais arroxada pelos laços da 
centralisação, e de uma maneira muito particular, 
e como parecia que a respeito das reformas se 
queria illudir a nação, julgou-se obrigado a dizer 
que era melhor que se fizessem legalmente do 
que expôr-se a que a província as tome por suas 
mãos. 

o Sr. Montezu:in.a lembrou que em todas 
as nações que têm systema representativo, onde 
existem dua~ camaras, é reconhecido como direito 
parlanientar nunca em uma camara se atacar a 
outra collectivamente ; e nunca trazerem-se para 
a barra de uma as opiniões da uutra camara, 
porque do contrariçi era impossível haver a ne
ces,ario hnrmunia entre os dous ramos do poder -
legislativo, e mesmo que o senndo se dirigisse 
por sua consciencia: e por isso a decencia, e 

, tudl> o que é .de razão exigia que os Srs. depu
tados se explicassem sobre as reformas de um 
modo tal 4ue nunM se ataque o modo de as 
discutir no senado, seja ou não a opinião de 
accordo CO!IJ as idéas dos' Srs. deputados. 

Quanto ao facto que citára o Sr. Odorico fez 
ver que muito louvava, e :>e Jisongeava da feliz 
memoria com que aquelle senhor se · Iembrára 
de nma opinião emittida pelo nobre orador no 
a11 no passa.lo, não se lembrando de que até 
hoje tenha emittído opinião -contraria," por ser 
de opinião que o ~ 30 do art. 179 da constituição 
per111itte as petições collectivas, e que o codigo 
faz dararnente. 

Concluio vota ido contra a remessa da repre
sentação para o senado· 

Foi apoiado. -
o Si·. Oaetano de Al-:rn.eida disse que 

tendo lido 2 ou 3 discursos de senado.res, nos 
quaes se dizia que 2 ou 3 camaras forão as 
unica,; que representarão sobre as reformas da 
constituição, e sabendo o nobre orador que IDLliS 
de 200 a tal respeito representárão á camara dos 
Srs. deputados, e porque talvez, por ser nella 
que devião iniciar-se as reformas, as munici
palidades não remettessem tarnbem ao senado 
as suas representações, se lembrára de fazer o 
requerimento em discussão, para se remett'erem 
ao senado todas as representações dos corpos 
municipaes e conselhos geraes, afim de que o 
senado não esteja illudido a respeito do espirita 
que reina na-; provincill.S sobre as reformas 
con,,;tituciunacls . o que .não cria que tendesse a 
obrigar aqueila camara a adoptal-as ou não, 
poil! 11ào haviâo sido as representações que a 
ist•> tinbão movido a camara d"8 Srs. deputados, 
mas a persuasão, em que está de que são ne-
cessarias. -

Ooncluio declarando que pelas razões expen· 
didas sustentava a necessidade do requerimento. 

o Sr. Rezende disse que em sua parti
cul~r opinião não er~ i:1ffeiçoado ás represen
taçoes de corpos collectivos porque tinhào um 
pezo e prepo11derancia muito grande, de modo 
q~e na ~octedade federal, a quti o nobre orador 
pertence, sempre se oppuzera a que se fize8sem 

·representações,· atl governo; mas como-.. a. consti
tmçà0 dá o direito de petição, e não exce;itua 
nwguem, nãv achou que taes representações 
pu.1esisem ser ubjectu de censura. , 

O IS:t". T<,ledo declarou que -tinha tido a 

Oppoz ·se á remessa desta t.epresentação ao 
~enado porque a municipalidade que a fizera,
Já. devia saber que as reformas tinhão ido para 
aquella camara, e por isso devia tel-a tambem 
didgido a ella, e ainda quando àssim não tivessa 
acontecido, convinha não remetter para que não 
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pareça que a camara dos Srs. deputados faz a 
representação sua, o que poderia fazer peso na 
consciencia d!Js senadores. 

Procedendo-se á votação sobre o requerimento 
não foi approvado, e _foi a representação á com
missão de constituição. 

Leu-se a redacçãõ da lei de fixação de forças 
marítimas para · o anno financeiro proximo fu-
turo. · 

O Sn. SouTo observou qne tendo passado na 
lei de fix.açito de forças terrestres algumflS dispo
sições a favor dos respectivos offi.ciaes, que se não 
incluirão na de forças · navaes, e cium prindo que 
haja igr.ialdade,....para que não :fiquem mais bem 
aquinhoados uns do que outros, cc>nvinha adiar a 
remessa desta redacção até passar a lei de fixação 
de forças terrestres pua que á vista dclln se possão 
emend!l,r algumas cunLradicções que. apparecem, e · 
pôr ambas em harmonia. · 
. O Sn. PRESIDENTE respondeu que este requé"rí
mento era inadmissivel, não só porqúe a rnateria 
venc·ida não podia entrar mais em di scussão, nem 
emendar-se, e portanto era inutil o adiamento 

- da remessa, como porque o regimento mandava 
que apresentada a redacção de um projecto ven
cido em 3• discussão, fósso. remettido ao senado. 

Depois de mui breves reflexões assim se venceu, 
sendo rejeitado o requerimento do Sr. Souto, 

Continuou a discussão do art. lo do projecto 
de lei autorisando as camaras municipaes a con
trahirem emprestimos, cujo_ producto. vá ser em
pregado em obras de utilidade publica ; e emenda 
a elle offerecida pelo Sr . Calmou. 

O Sr. Castro Alvares disse que estava mais 
pela emenda · do quP, pelo -artigo, porqu~ a consti
tuição Si 13 do art. 159 diz que R assembléa eu· 
torisará o governo a contrahir emprestimos, não · 
manda dar carta branca para a fazer como e quando 
quizer, mas que no momento em que o governo 
tiver necessidade de dinheiro requeira á camara, 
e exponha · esta necessidade, para então a nssem
bléa autorisal-o, se assim o julgar conveniente; 
jntelligeucia esta que o nobre orador não limitava 
ao todo, mns fazia extensiva tambem á parte, 
e por isso não podia convir em que se entregasse 
á di~posição das municipalidade,; um direito pe
renne de fazer emprestimos, de que podem resultar 
muitos abusos; mas que na occasião. em que 
tiverem de fazer alguma obra de utilidade publica, 
para que não cheguem suas rendas, proponhão 
á assembléa geral a sua necessidade e falta de 
meios, para o emprestimo ser approvado. 

o Sr. Ribeiro de A:ndra.da. achou o 
art. 1° Cl)ntrario ao ~ 13 do art. 14, e S) 3° do 
art. 83 da constituição : ao ~ 13 porque quando a 
camara autorisa o governo para contrahir um 

n-ecessaria autorisação para contrahir emprestimo, 
ou supprir a despeza por meio qu_e _se julgar 
conveniente, como acontece a respeito dos mu
nicípios de Fra11ça que pedem não só o empres
timo mns a creação logo de uma ren~a p:ua sua 
amortisaçào, para o que se manda alh augmentar 
alguns centimos nas taxas directas, como a ter
ritorial, que não temos, mas sim outras, que são 
directas, como a decima dos predios urbanos. 

o Sr. c~eta:no de Al:rn.eida se oppôz ao 
projecto e emenda por julgar que os corpos 
municinaes têm na lei de 29 de Ago~to de 1828 
os recursos necessarios para fazerem as obras 
publicas de_ que carecem sem auxil!Q ~o proj_e~to 
em discussao ; porque o art. 2° da lei citada d1z1&: 
- que todas as obras especificadas no artigo an
tecedente que fórem pertencentes á província ca
pital do imperio, ou a m·ais de µma província, 
serão promovidas pelo miuisterio do imperio ; 
as que forem relativas a uma só província pelos 
presidentes em conselho ; e as que forem do 
termo de alguma cidade ou villa, pelas camaras 
municipaes-principia.11do o artigo subsequente por 
determinar a maneira de fazer estas obras ; esta
belecendo de mais a lei a favor dos corpos muni
cipaes uma cousa que não têm os conselhos geraes, 
qua dependem dos presidentes em conselho, e do 
governo central. em certos casos, emquanto para 
as municipalidades fazerem uma obra, basta que 
n proponhão aos eooselhos ger•\es, e que estes 
approvem marcando a lei a mnneira que hão de 
marchar, e exi"gindo medida legislativa sómente no 
caso de não apparecer emprezario. 

Achou portanto não só desnecessario autorisar 
as camaras municipaes a contrahi!: emprestimos, 
como até inconveniente, porque nao sabem usar 
ainda das limitadas rendas que estão a seu cargo, 
como o nobre orador sabia por experiencia propria, 
tanto porque jã servira em corpos municipaes, 
como pors:iue acabàra de pre$enciar n~ conselho 
geral de "Minas as glozas que se fizerao nas des· 
pezas dos corpos municipaes, apezar de haver 
com ellas muitas contemplações, aliás estas glozas 
seriiio ainda em muito maior numero, o que não 
era de admirar, porque estão no seu principio. 

. emprestimo considera não só a sua necessidade, 
comq_ o q•iantitativo, e nno dá umfl autor1sa~ào 
para o governo o contrahir como e quando quizer; 
e pol" isso tambem se não podia <lar aos muni
cípios semelhante autorisação para toda e qualquer 
obra approvada pelos conselhos geraes; ao Si 30 
do art. 83, porque diz que os conselhos geraes 
.não podem propôr ou delibera.r sobre imposições, 
e sendo um emprestimo verdadeiro imposto, pois 
não se Pª!Zª senão _com renda creada ou existente; 
não se podendo dizer que tal renda existe, porque 
pela lei dos mm1 ícipius tem uma applicaçao de
terminada ; a autorisaçào para os emprestimos 
envolvia o de impór, ao que a Cflmara não podia 
fazer, por não· estar em seu poder o del r:.g<>r as 
suas attribuições; e transmittil-as a outros corpos, 
aliás nunca se consolidaria principio algum, e a 
constituição estaria sempre em estado vacillante. ' 

o Sr. Rebouoas concordou em que decre· 
tando a assem biéa uma despeza qualquer de ne· 
cessídade ou autorisando o governo supremo 
para co11t~ahir um emprestimo, era ner.essario cr~ar 
um imposto para quo seu prnduct1J forneça meios 
de o pngar; mas não entende11 que este arg_u!Ilento 
pudesse ser applicavel aos corpos mun_1c1paes, 
·aliás devia tawbem abranger os particulares, 
porque poderia dizer-se qne qualquer individuo 
que contrahe um emprest1mo para fazer uma casa 
tem creado um imposto ; o que era inexacto, 
porque . constitua um fundo pro~u?tivo de que_ es· 
pera tirar lucro que pague a divida contraluda ; 
o que aconteceria com as muoicipali_dades, que 
não fazem mais do que qualquer particular, con
trahindo em prestimos para fazerem obras de 
utilidade geral do municipio, de que ao mesma 
tempo esperão tirar 11;lcro com que _paguem as 
dividas assim contrahidas, de maneira que de 
nenhum modo onerão o estado de imposto algum, 
mas exigem que por ·certa época contribu~o- com 
uma taxa modica aquelles que se aproveitao do 
edificio, estrada, ponte, etc., assim construido~; 
o que está muito de conformidade ~001 a ~onsti
tuição, que .;manda que a ªJ!semb.lea geral ou o 
poder legislativo (sem nenhum limite) conJ?.ra aos 
curpos municipaes todas as attribuições intere~
santes ao município _(art. 1B9) ; em consequenc~a 
do que havia passado a le~ regulamentar con_s_J· 
derando muitas circumsta11cia.s de que podenao 

,vir grandes bene.fi.cios a~s municipios, !'. conferin~o . Pareceu-lhe portanto que as municipalidades, 
quaudo tivessem de emprehender alguma obra 
necessaria . para que não chegassem suas rendas 
devião recorrer ao corpo lçgislativo para obter a · 

TÓVO 1 . ' 

muitas attribuiçoes ute1s, mas que nao ·prevemo 
o caso em que as ca~aras tivessem neces.s!dade 
de obras publicas, ver1ficando·se a sua utilidade 

16 
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e necessidade, e n o tendo ellas meios para as 
começar e conclu'r; caso de que se tratava e 
que convinha pru· idenctar, com o que se não. ti
rava uttribuição alguma ao corpo legislativo. 
Para mais apoiar a con"titucioírnlidade do pro
j~cto, citou o art. 71 e 72 da consutui~ãq, nos 
quaes - reconhecendo e garantindo· o direito de 
inter.vir todo o cidadão nos negocios de sua pro
víncia, .. e que são immediatamente relativos a 
seus interesses peculiares, declara que este direito 
será exercitado pelas camaras dos districtos e 
pelos conselhos geraes, - incumbindo á ass~m
bléa geral o tratar dos interesses geraes d.a naç.a~; 
donde se via que assim como uma d1spos1~0 
legislutiva da assembléa obrigava a toda a naçao, 
assim tambem uma disposição legislativa de uma 
camara municipol dizia re~peito sómente ao mu
nicípio, e obrigava apenas aos indivíduos que têm 
do pagar a taxa d~terminada em remuneração 
ao beneficio de transitar por uma ponte, cortando 
assim grande volttl que teria de dar, de navegar 
por um canal, etc. 

Aproveitou esta oecasião para dizer que são as 
r.amaras municipaes, conselhos geraes de provin~ia 
e assembléa geral que devem trntar dos negocios 
peculiares do municipio dos das provincias !\ geraes 
da nação, e não certas sociedades erigidas em 
corpos collectivos para representarem debaixo da 
denominação de corpos, e não do individual de 
um ou outro "cidadão, · qu.o trata de reclnmar seus 
interesses, usando dos direitos individuaes que a 
constituição concede a um individLto para reclamar 
uma cousa estabelecida em lei, e não para pedir 
cousas que são da attribuição das autoridades 
constituidas; não valendo o exemplo de outras 
nações,_ porque lá não têm as duas camaras a 
iniciativa como aqui, nem os corpos intermedios 
q•ie têm de velar na seguran~a publica, nem. existem 
estes corpos debaixo de certas denominações, 
como outros tantos corpos políticos. 

Não continuou por ser oojecto estranho ã' ma teria 
em discussão. , 

Concluindo mostrou que a lei das emprezas de 
28 de Agosto de 1828 não tinha prevenido o caso em 
questão, pois fazia a obra dependente do poder 
legislativo, o GUe era grande inconveniente por 
ter muitos negados de interesse geral, em que 
deve cuidar, e que portanto aquelles senhores 
que votrlo contra a centralisação devem votar 
tambem contra a lei citada. 

o Sr. Ribeiro de Andrada continuou a 
sustentar que as~im como a assembléa geral não _ 
podia autorisar o governo supremo para contrahir 
emprestimoR, mas um emprestimo por elle pedido, 
determinando-se o quantitativo, assim tambem 
não podia approvar-se a lei que autorise as 
camaras municipaes para contrahir emprestimos, 
dos quaes declarou que ninguem era mais ini
migo do que o nobre or<1dor, estando sempre dis
posto a oppór-se a elles, excepto nos casos im
previstos e urgentes, p•.>rque são elles que têm 
levado a nação á bordo do abysmo e a têm tor
naJo individada. 

Continuou repetindo o argumento de .ser neces· 
snria renda para contrnhir um em prestimo, a qual 
á excepção de dous ou tres municipios, nenhum 
tinha além das riecessarias para despezas ordi
narias, e por isso nada pcdiào bypothecar, e não 
conseguiriào por consequencia os emp1estimos que 
pretendessem contrahir. ·· 

Mostrou que não havia inconveniente em es
perarem as camaras pela decisão do corpo legis
lativo ; . que o art. lli9 não envolvia noção de 
emprestimo ou imposto, não podendo considerar-se 
impostos as posturas que são verdadeiras penas 
primarias; e finalmente que na camara dos Srs. 
deputados aconteceria o mesmo que na França, 
on<le :;tempre que vinha demonstrada a necessidade 

e umn obra, não se levava minutos em 11pproval·a, 
applicando·se-lhe immediatamente nma renda. 

o sr. Oaetano de .Alineida declarou que 
não era centralista, mas gostava antes muito da 
que as províncias, quanto fôr possivel e coi:isen
taneo com a constituição, se vão tornando mde
pendentes do nó que tanto as a2erta ao c~n_tro, 
mas a respeito do caso em questao as munic1~a
lídades não se achavã.o tão ligadas como. parecia, 
talvez por não se ter lido bem á lei de 28 de 
Agosto de 1828 segundo a· qua! _s~ no _caso d.e 
não- haver emprezarios, os mumc1p10s sao obri
gados a requerer á assembléa geral, para se fazer 
a obra á custa das rendas da nação, mas achando 
emprez,1rios, tratão da obra e têm marcados os 
meios de proceder ; estabelecendo a lei mais um 
caso em que obriga a recorrer ao governo central, 
e é qua11do a obra diz respeito a mais de uma 
província. 

Achando-se portanto providencias bastan~es 1!.ª 
referida lei, e não convindo accumular leg1slaçao 
desnecessaria, o nobre orador contincrou a votar 
contra o projecto e emenda, estand,o convenci~o 
de que todus as vezes em que seia necl!ssar!o 
recorrer á · assembléa geral para a construcçao 
de qualquer obra, cuja utilidade SAja provada, 
elL1 decretará as sommas uecessarias, como tem 
feito até hoje a respeito das quantias de que 
carecem os municípios p_ara suas despezas. 

Procedendo-se á votação, foi regeitado o artigo 
e a emenLla, julgando-se prejudicai:}os os mais . 
artigos do proj ecto. 

Entrou em discussão o projecto de. lei n. 3,t 
sobre o juro ou interesse convencional e legal. 

O SR. CASTRO ALVARES ente11deu que . " pro· 
jecto n. 120 era mais proprio para se conseguir 
o fim a que a camara se propunha, e por isso devia 
ser preferido para a discussão. 

o Sr. Rezende tambem votnu pela preferencia 
referida, por lhe parecer a discussão mais facil, 
e por ser o art. ~O do projecto n. 120 ulil, ne· 
cessaria e conveniente para a moralidade e inte
resse particular ; á moralidade porque ha nelle 
uma censum contra as testemunhas falsas, não 
havendo hoje cousa alguma que por meio de tes· 
temunhas se não possa provar; e ao interessa 
das partes, porque não ficará dependente da vena
lidade. 

o Sr. Costa Ferreira pareceu que melhor 
era preferir o projecto n. 120 do que emendar em 
2• discussão o de n. 81, cumprindo que os Srs. 
deputados se desenganassem de que não está na 
mão do legislador o fixar o juro, e que tod-as as· 
leis que tendessem a· prender a liberdade das 
transacções, sempre Sl'rii'io illndidas ·e imprati
caveis, depeudendo o juru do tecido de circumsta11-
cias que se apresentão, como quaHdo por um 
acaso qualquer rn minorão ou augmentão os ca
pitaes e111 circulação; ha mais,; ou menos meios 
de lhes .lar eniprego lucrativo, etc., e até da maior 
ou menor certez;1, ou probabilidade da restituição 
da quantia emprestada segundo as hypothecas, 
ou credito du i11dividuo, a quem se confia o di
nheiro. 

Concluio lernbrandt1 que era rnáo fazer leis para· 
não serem observadas, pnrque assim !;EI vai habi
tuando o povo á immoralidade e corrupção. 

O Sa. RmaouçAs reserva11do-se para mostrar 
depois que não fórn elle que tinha errado, pedio li
cença para retirnr o seu projecto, que offereceria 
depois como emenda. 

o Sr. 1\-:Cnn tezui:na disse que tendo passado 
na casa a idéa de que o projecto em discussão 
tinha relação com o que tratava dos juro:> porque 

. devião ser empregados os fundos do cofre dos 
orphãos e ausentes, e tendo e'ste projecto ·ido ás 
commissões de justiça civil, industria, commercio 
e artes, para darem seu parecer depois de medi-



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 16:09 - Página 6 de 7 

Sl'SSÃ.O EM 20 DE JUNHO DE 1832 123 
- tada e examinada a materia, convinha que se 

desse a este a mesma direcção, para se tomar 
uma deliberação a este respeito consen tanea com 
o estado das cousas, o que hoje era impossivel 
attenta a crise commercial em que nos achamos. 

Fvi deferido o requerimento do Sr. Rebouças. 
Entrou ell) discussão o adiamento do projecto 

n. 120 proposto pelo Sr. Montezuma. 
o Sr. Ferreira da Veiga oppoz-se ao 

adiamento;- não só porque a deliberação tomada 
sobre o juro dos capitaes dos orphãos não dizia 
respeito ao negocio de que se tratava, pois o motivo 
principal porque se julgou que devia ir ás com
niissões, fôra para esperar que se decidisse o 
projecto que trata do juro legal e convencional: 
estabelecendo aquelle o juro legal de 5 %, o que 
poclia comprometter todos os capitaes dos orphãos, 
causandodhes grande prejuízo; mas a vem re
mediar, fixando bem o juro, o que se conseguiria 
adoptando o projecto n. UO, que além de outras 
vantagens, faria entrar no giro mercantil maior 
somma de capi taes, porque muitos capitalisbs 
receião dar dinheiro, porqae dando-o pelo juro 
da lei não têm conveniencia, e dando-o por maior 

• juro expoem-se a perder o seu dinheiro. 
· o Sr. Rebouças tambem se oppóz ao adia
mento pÓt· entender que apenas faria gastar tempo, 
quando muito convinha tomar uma medida que 
fosse sujeitar os costumes publicos ao quadro 
,da lei e prevenir a inimoralidade. 

o Sr. Montezu:ru.a fez vêr que era impossível 
fixar o juro convencional, porque a lei seria vio
lada tantas vezes quantas conviesse ao interesse 
individual, sem que esta violação pudesse ser 
castigada; e que a respeito do juro legal estava 
estabelecido o de 6 % não lhe parecendo que a 
camara' quizesse estabelecer outro, e portanto era 

··inutil tomar nova deliberação legislativa a este 
respeito. · 

O Sr. Cal:m.o:n dissé que reconhecendo o Sr. 
Montezuma que era impossível fixar o juro con
vencional, era evidente que não podia ser appro

. vado o adiamento, porque a lei existente marca 
5 °/o ao anno, e que o argumento de serem as 
circumstancias perigosas poderia proceder no caso 
de se querer taxar um juro, o que era absurdo, 
tendo até a lei que estabelace 5 º/o promovido 
uma immoralitlade espantosa, ~ sido nociva ao 
commercio e agricultura, sendo talvez aquella 
que tem mais parte nas banca-rotas, de que todos 
se queix:ão. Votou portanto contra o requeri
mento. 

o Sr. A.l-ves Branco pareceu que o prin
cipal motivo porque o juro tem sido excessivo no 
Brazíl consistia na falta. de protecção que a 
propriedade encontra na legislação, nos tribunaes, 
e mais ainda na organisação dos prücessos, e 
por isso -qualquer fixaçãt• de jul'o, a sua amplia
ção, a facilidade de convencionarem-se os interes
sados, tudo seria inutil, porque continuaria sempre 
a existi1' o motivo poderostl, a falta da protecção 
á propriedade; e por isso conveio em que o pro
jecto fosse ás commissões indicadas para examina
rem o negocio melhor, e propór á camara o que 
julgarem conveniente. 

O Sr. Carneiro Leão disse que não havia 
du vid_a em que a difficuldade que o credor encontra 
nos tribunaes para a cobrança das dividas in.fiuia 
no maior interesse que exigia pelo dinheiro, mas 
achou ·que este principio, aliás forte, longe de 
poder servir de argumento para ·approvar-se o 
adiamento proposto, antes mostrav11 a necessidade 
de tumal' uma medida legislativa a este respeito, 
porque uma das grandes difiiculdades que o credor 
tem a vencer é de proval' que deu o dinheiro a 
juro da lei, sendo. certamente bem de suppôr 
que o darâ por maior premio, o que provado pelo 

devedor, dá occasião a que se forme um crime ao 
credor além da perda do diuheil'O, e por isso a 
medida de deixar ãs partes livre o. taxarem o 
juro sobre uma ·quantia qualquer emprestada não 
só ia de encontro á immoralidade, mas até dimi
nuiria o juro, porqun diminuirià tambem os perigos 
que têm os capitalistas de dar dinheiro a premio. 

Advertia que o juro de 6 % não ê universal 
como suppuzera o Sr. Montezuma, mas só dizia 
respeito ao banco do Brazil, de mimeira que 
tendo uma parte entendido mal a lei do banco, 
pensando ser geral, fóra denunciado em juizo e 
esteve em risco de perde_r o capital se alguma 
chicana o. não favorecesse. 

O Sr. I-:J:o1landa Oavalcanti achou a 
questão mais complicada do que suppunha, e que 
não convinha que havendo na casa objectos de 
grande importancia, cuja decisão urge,' se tra
tasse de materia que se podia discutir ao infinito, 
tanto maÍ'> quanto no senfl.do existe um projecto 
a este respeito que acaba com a taxa do juro 
convencional, o que achou bom porque deve ser 
liv"re a qualquer o errpregar a sua propriedade 
qo modo porque lhe der maior lucro ; julgou 
igualmente necessario dar proteccão á propriedade 
porque do contrario seria difiicil promovei· a 
circulação dos capitaes. 

Ooncluio dizendo que cumpria comtuào marcar 
juro para os contra·ctos que não têm convenção 
expressa, e falto\!! tambem sobre o perigo de por 
meio desta lei se irem alterar os contractos feitos 
ao juro de 5 %, que por isso devia ser .conser
vado. 

O Sr. carneiro da Cunha observou que 
o St·. Hollanda parecia estar em contradicção com
sigo mesmo quando dissera que ªºhava bom o 
projecto do -senado que queria a extincção do 
juro, que o juro de 5 % não podia ter lugar, 
porque devia sar livre a qualquer dar o mais 
lucrativo emprego ã sua propriedade, e concluio 
votando pela conservação ~o juro de 5 ~/~. 

Fez mais algumas refüxoes sobre a utilidade 
do projecto e lembrou que a<Juelles senhores que 
entendessem que havia matarias de urgencia, 
podião requerer que fossem dadas para ordem do 
dia. 

Foi regeitado o adiamento e mitrou em ltt 
discussão o projeclo que tinhu sido proferido. 

<< Art. 1.• O juro ou premio do di11hoiro de 
qualquer especie, será qual 11s pnrles convoucio
narem. 

« Art. 2.o Para prova desta convoni;iio ó 
necessaria a escriptura public11 ou escriplo par
ticular, não bastando nunca a simple!! provt' 
testemunhal. 

<< Art. 3.º Quando alguem fór condemnado 
em juízo a pagar juros que não estejão taxr<dos 
por convenção, contar-se-ha a 6 º/• ao nnno. 

« Art. 4.o Ficão revogadas todas as leis e mais 
disposições em contrario. » 

O Sr. Ribeiro de And:rada disse que 
sendo varios os tres reguladores da alta ou baixa 
do interesse, isto é, a abundancia de capitaes, o 
pr_oveito de seu emprego e a solvabilidade de 
quem os pede emprestados, não se podia esta
belecer um interesse fixo, o que seria até uma 
usurpação verdadeiramente do direito de proprie
dade, que os legisladores devem não só respeital', 
como proteger. 

QuantJ aos contractos onde houver esquecimento 
de taxar os juros, achou que se devia admittir 
o juro proposto no projecto, que achou ba~eado 
em principias consagrados por todos os ecoi:iom1st_as, 
e por isso, votou que passasse á 2a d1scussao. 

Tendo-se ;votado a favor da utilidade do pro· 
jecto passou logo para 24 discussão como re
quer~ra o Sr. Ferreira da Veiga. 

o sr. Robouças achou necessario marcar 
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o maximo do juro convencional, e que se não 
devia passar de um extremo a outro deixando 
inteiramente livre o que até lwje estava dema
siadamente limitado, e o que de tal modo pro
movia a immoralidade que emquanto o capitalista· 
emprestava o dinheiro a juro maior do que a lei, 
que portanto deixava de observar, o que tomava 
o dinheiro a juro, querendo compensar o que de 
mais pagava, e para que não chegava o lucro 
proveniente do emprego do dinheiro, qtiando a 
letra se vencia 11 não pagava, deixando chegar 
a demanda até a ponto de estarem a arrematar-se 
os bens, pagando então a importancia da letra, 
em que para illudir a' lei já vem incluído o juro, 
e a razão de cinco por cento ao anno o- tempo 
durante o qual deixou de pagar, havendo assim 
até uma especie de anatocismus. . 

Offeréceu como emenda o primeiro artigo do pro
jecto n. 3·i-o juro ou interesse convencional não 
poderá exceder em ma.teria civil mais de oito 
por cento nem em materia l1lercantil mais ·de 10 
por cento, e para esclarecer a camara sobre a 
necessidade do que propunha, apresentou os se
guintes ex:emplos-se acaso um individuo comprar 
uma casa por mais do dobro de seu valor, não 
tem direito de reclamar, dizendo que foi enga
nado ?-Se acaso um individuo alugar uma casa 
por um preço duplo, ou mais do duplo do preço 
corrente, não tem direito de reclamar ?-Tem: as 
leis determinando que cada um póde vender a 
sua propriedade porquanto quizer, tem estabele
cido .o limite que não o poderá fazer por mais do 
duplo do valor, da mesma- maneira que não póde 
vender bens por menos da metade do valor : ora, 
o que se applica ·a respeito da venda ou aluguel 
de uma propriedade, póde·se verificar sobl'6 o 
dinheiro que se empresta, o que vem a ser pro
priamente um aluguel. 

Provou depois que não era exacto dizer-se que 
não havia b!\\'e para o interesse ou juro, pois 
havia provave1s, porque nenhum individuo que 
tomasse fundos para empregar· em um estabele
cimento de agricultura podia esperar maior in· 
teresse do que oito por cento, sendo pouco mais ou 
menos igual o interesse que podia esperar o 
proprietario de casa, donde se devia concluir que 
aquelle que toma dinheiro para os fins indicados 
a mais de oito por cento, ou não tinha em vista 
pngar, e então dava lugar a execuções, ou pagaria 
com prejuízo do capital, o que deve prevenir a 
lei. 

Apresentou demi;is o exemplo uo prodigo, vi
cioso, ou homem que não tendo capacidade de 
.se governar, tomasse dinheiro a juro de 100 por 
cento, contractos que a lei não devia autorisar, 
aliãs promoveria o vicio e a immoralidade. 
A respeito do logista que tomasse dínheiyo a 
premio a mais de 12 a 20 por cento e o especuladoor 
dinheiro a risco a mais de 40 ,(que é o que os 
negociantes entendem que podem produzir taes 
especulações} apresento11 iguaes razões áquellas 
que produzira sobre os· proprietarios, não se 
oppoi;ido comtudo a que houvesse augmento no 
limite do interesse, mas parecend,o-lhe indispen
savel estabel'3ccl-o. 

o Sr. 'Ferreira da Veiga. disse que o 
projecto tinha por fim remover a immoralidade, 
promover a circulação . dos capítaes, que não 
apparecem tnlvez no mercado por se achar deter
minado o juro que em muitas hypotheses não 
póde convir aos capitalistas, e prevenir a fraude 
de que wuitas vezes lançíio mão homens astu
ciosos; e que se se admittisse· qualquer limite 
n~ juro eon.vencional, sahindo do fim a que se 
dirige o projecto, incorrer-se·hia nos mesmos 
faco~venientes que se pr~tendia evitar, por. ser 
d1ffiml conhecer qual seia o juro que convinha 
segundo ·as especulações mercantis, ou applicação 
a que se destinão os capitaes, e mil outras cir-

cumstancfas que se não podem prevenir; oppôz-se 
portanto á emenda, não só por ser inexacta a 
base de oito por cento que o Sr. Rebouças suppoz 
ser o juro regular, que convém nas cousas mais 
geraes, como nos estabelecimentos de comrnercio, 
rendas de propriedades urbanas, e agricultura, 
porque ha uma variedade infinita, sendo o ma
ximo nas praças mercantis um a dous por cento, 
como porque a pratica tem ensinado que qualquer 
fixação produziria o effeito contrario, porque se 
se estabelecesse um maximo excessivo seria inutil, 
e se pequeno a fraude côntinuaria como até 
ago!'a.. . _ 

Concluio dizendo que estavão acauteladas por 
lei as hypotheses de transacções feitas por de· 
mentes,. as ql}aes não são valj.osas. 

O sr. Carneiro da Cunha lembrou que 
podião haver círcumstancias em que um negociante, 
ou qualquer individuo carecesse de uma quantia 
para occorrer ao seu credito, e lhe conviesse então 
dar alguma cousa mais, o que lhe não devia ser 
vedado por meio da emenda proposta contra a 
qual se pronunciou, entendendo que devia passar 
o ar.t. 1°. 

o Sr. Al.ves Branco votou contra o pri
meiro artigo porque â fixaçã_o de limite no juro de 
qualquer quantia emprestada no commerci?, é 
inutil, e a liberdade ampla de o dar ao 1uro 
que se quizer é actualmente perigosa ; inutil 
porque é impossível que os capitalistas se limitem 
ao juro da lei, quanáo elles têm de attender não 
só. ao juro da moeda que emprestão, como á 
difficuldade de o tornar a haver, podendo o credor 
fazel-o andar de uma parte :lo imperio para outra, 
com grandes despezas e incommodos , porque 
assim o permittem nossas leis; perigosa actual· 
mente porque poderia fnzer com que alguns homens 
ricos, prevalecendo-se das circumstancias do 
alguns pllbres, lhes fizessem pagar m11is do que 
podião; ao que, ainda qua o nobre orador a 
Julgava in•üil, poderia falvez obst11r a lei que 
fix11 os cinco por cento, 

O Sn. R11nouçA.s snsteutou a sua opinião pro
vando que existe uma base que estã íóra dos 
abusos, a qual convém adaptar para os prevenir. 

o Sr. 00.1 ro.on disse que o art.igo devia possar 
porque offerecia as seguintes vantai;:ens-aug
mentar o numero dos que dêm dinheiro a em
·prestar-porque os capitalistas desconflão lloje q,ue 
terão difficuldade em tornar a hav(jr o dinheiro 
que emprestão, e o art. l• lhes dá certa confiança. 
-diminuir o numero dos que pedem di11heiro em
prestado, porqúe muitos não acharáõ nesta lei ajuda 
para poderem a salvo dissipar e viver por assim 
dizer, no ar grande á custa de outrem, pedindo 
dinheiro a juros com restricção mental, e intenção 
prévia de não pagar por meios legaes, mas d!J 
empregar a chicana, porque sabendo que a lei a 
não autorisa, não contratrahirão emprestimos com 
tamanha . facilidade ; e evita a chicana, porque 
nãn poderá ser empregada para defraudar os 
capitaes ; chegando a immoralídade a haver ami
gos que mandão tomar dinheir.os a todo premio, 
e· depois de o receberem, fazem escandalosas 
banca-rotas, e quebrão a amisade, e ex:igem.. a 
conta em juízo, e não pagão. 

Não pôde deixar de reputar benp,fi.cas as razões 
em que se fundára. · 

O Sr. RebouQas para offerecer a sua emenda, 
mais fez ver que quando da hypothese- passava aos 
factos, querendo que se fixe o maximo do juro 
para prevenir-que o mentecapto tome dinheiro a 
100 °/o, etc., provava de mais, e por isso seus 
argumentos não procedião, pois do contrario seria 
tambem necessario prohibir o uso da.pistola porque 
podia alguem suicidar-se. 

Depois de mais algumas reflexões fd approvado 
o artigo, ficando prejudicada a emenda, 
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_ O SR. PRESIDENTE nomeou para a commissão 

que tem de ·examinar a lei dns eleiçÕP,S os Srs. 
Oalmon, Miranda Ribeiro e Carneiro Leão, e 
para a de contas da caixa de Londres o Sr. 
Ribeiro de Andrada em lugar do Sr. Maria do 
Amaral. · 

Levantou-se a sessão ás duas e meia horas da 
tarde. 

Sessão em 22 de Junho 

PRESIDENCIA DO ·SR. LIMPO DE >.BREU 

AppNvada a act11 da antecedente, foi á secre 
taria um officio do Sr. ministro da fazenda com 
informações exigidas ácerca da candelaria esta· 
belecida na fazenda da Oacnoeira em Mina>0 Geraes 
e outro do Sr. ministro da marinh<i ministrando 
esclarecimentos relativos á t.ripolação da armaiia . 

A' comrnissão de policia um requerimento de José 
Francisco Xavier de Castro pedindo o lugar de 
continuo do salão da camara. 

O Sa'. FERREIRA DA V!!!IG>. pedia ser dispensado 
da commíssào de pensões e ordenados, allegando 
ser "membro de 3 commissões de grande impvr
tancia e trabalho. 

Foi-lhe concedida por votação da camara. 
o :Sr. Montezuxna disse que tendo feito dous 

requerimentos · verbaes, que não tinhào sido inse
ridos na acta, como é de costume e Qstylo da 
casa, se propun~a a_ fazei- um por escrip~o 
pedindo que esta inserçao tenha lugar, mas devia 
declarar antes á camara que a sua intenção n"ão 
era fazer animadversões contra ninguem, nem 
exigir que alguns dos Srs. deputados faça mais 
do que intenta fazer; mas sua intenção era cum
prir de sua parte um dever ímpnrtante nas actuaes. 

Leu então o seguinte requerimento: -
«Requeiro que as commh;sões de justiça cri· 

minai e civil, as encarregadas d_e fazer o exame 
dos relatorios dos ministros, a de .. constituição, e 
todas as mais sejão convidadas para durem seas 
pareceres sobre os objectos a seu cargo.n 

Continuando fez ver que sendo as commissões 
compostas de membros da n:aioria da camara, 
que é muito ministerial, e dizendo o Sr. ministro 
da justiça no seu relatorio· que medidas impor
tantissima erào exigidas do corpo legislativo, 
aliás pereceria a causa da patria, e até que se 
a camara se declarasse contra ellas, ou tardasse 
em .as adaptar o mesmo Sr. ministro se demrttiria, 
·não se podia explicar a razão da demora que 
as commissões têm tido ua apresentuçiio d-•s 
respectivos pareceres; não .tendo ellas dito se 
convém que taes e taes medidas se tomem para 
satisfazer as requisições do poder executivo; 

- mas conservando-se antes em silencio mez e meio ; 
o que daria occ.isião a dizer-se que a marcha 
dos trabalhos da camara foi entorpecida por 
longos discurs:>S da opposição, inteiramente im· 
pertinente; que a minoridade nada tem feito, e 
por consequencia não presta, ao mesmo tempo 
que na camara se iizia diariamente que se-gasta 
tempo em. objectos de P•J_uca importancia,quando 
ha medidas de-grande interesse para o Brazrl, 
que está a parecer que é nt<ce·ssado que se s~lve 

_ a nação da · crise em que se acha, etc., á vista 
' do que lhe pareceu que a conducta das con!

missõ"s era muito co11tradi.ctoria_, e que poderia 
recahir sobre a camara alguma cen1rnra da pos
teridade de nada haver feito, de sa conservar 
indillerente aos queixumos do poder executivo, 
muito principalmente á vista do officio do Sr. mi· 
nistro da justiça, dirigido á camara em 7 de 
Outubro pl'oximo passado. _ . 

Passou depois a expôr que nao era poss1vel 
c.oo~ ..• 1r ~ subsis~ir ~o estado em que nos 

achamos, parecendo-lhe que não existe liberdade 
de imprensa, que se lêin feito as maiores pri
sões e -vexações, como tivera Juga1· a respeito 
do pr11prietario da imprensa do Díai·io, a quem 
o delegado do juiz de paz da freguezia de S. José 
mandou chamar. á sua casa para bem do ser
viço nacional e deu a voz de preso, como cons
hva. por uma portaria do mesmo delegado, 
que leu. 

Ooncluio dizendo que embora a camara tra
balhe quanto é possível para persuadir ao povo 
que taes e taes artigos da constituição são 
reformaveis, a melhor reforma é ir sobre os 
ladrões publicos da passada administração, aca
bando com semelhantes abusos e fazendo com 
que os dinheiros publicas seja ouro-fio arreca
dados e distribuidos, sem o que era impossivel 
obter a moralidade que tanto se queria esta
belecer. 

O SR. PRESIDENTE disse que o requerimento 
não era objecto de discussão nem de votação, 
bastando que as respectivas commissões o ti
vessem ouvido, como era de estylo praticar com 
outros. 

O SR. MoNTEZUMA requereu que tivesse o 
andamento marcado no regimento, que não fazia 
excepção alguma a respeito de requerimentos. 

O Sr. Carneiro Leão disse que sendo O 
object., do requerimento convidar ás commissões 
p•1ra darem seus pareceres sobre os relatorios dos 
Srs. ministros, e não tendo sido de costume até 
hoje serem taes relatorius enviados ás respe-

~ ctivas commissões senão parR. proporem isola
dàmente as ,medida:-t que julgarem convenientes, 
havendo apenas ·um exemplo da commissão de 
gtterra, que apresentou parecer sobre o relatorio 
do respectivo ministro, devia pôr-se á- votação 
se a camara entende aue as commissões têm 
obrigação de apresentar- os indicados pareceres, 
o que o nobre orador uão julgava, porque con~ 
siderava os r·elatorios como meras inforc11ações 
dadas á camara. 

Disse mais que tinha examinado o relatorlo 
do Sr. ministro da justiça, e que a maior parte 
das medidas que propõe deptlndem do codigo do 
processo que se acha. affecto ao se!iado. 

O SR. Onoa1co achou bom o rAquerimenlo, e 
que devia até ser approvado, porque a camara 
pôde determinar que uma ou mais comniissões 
da casa dêm quanto antes seu parncflr ~obro 
este ou aquelle objecto, e que tanibam era licito 
a qualquer Sr. deputado requerer . 

o s .... Oarne1ro da Cunha fez vêr que a 
imputação feita~ maioria da cagiara do Bra~il, c:ra 
perigo~a, que nao devia ser obJecto de admm1ç~o. 
mas antes parecer natural que as commissoes 
pertencessem ó. maioria da camarn, o que com
tudo não era totalmente exacto, porque alguns 
de seus membros são d•l min'lria; sendo certo 
que da nomeação promiscua no nnno passado, 
tinhào nascido graves males para o Brazil. 

Mostrou que se a liberdade da imprensa esti· 
vesse agrilhoada, os ' ypirangas não terião sacu
dido o facho da discordia no Brazil, ·chamando 
até o povo ás armas. 
T~ndo sido convidado pelo Sr. presidente para 

se limitar á. questão de ordem, propoz que o 
Sr. Montezuma fosse admittido ás commissões 
para revolver o~ relato rios dos ministros e 
descobrir todos os crimes, para vêr se póde 
accusar outra vez o Sr. ministro da justiça, 
com•• já fizera o anno passado sobre cartas de 
seguro. 

Não póJe conclui1· seu discurso sem observar 
que o Sr. Montezuma, que gritavri c0nt1·a a 
administração passada, fõra quem defendêra o 
sr.Clemente Pereira no anno preterito.(Apoiados.) 
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O SR. REzENDE · julgou conveniente que as 

commis~ões dissessem alguma cousa sobre os . 
relatorio<, e por isso votou pelo requerimento. 

Depois de mui brtives observações, ficou a 
materia adiada pela hora. 

App1ovo11 se a redacção do decreto para se 
annexar a villa de Campos ao Rio de Janeiro. 

Entrou em discussão o a.rt. 2° do projecto da 
lei /sobre o juro legal e convencional. 

O SR. CASTRO ALVA.RES propoz que depois 
das palavras - escriptura publica - se dissesse 
--'letras. • 

O Sa. REBOUÇA.S entendeu que a emenda se 
achava comprehe11dida no artigo. 

O Sr. Ferreira. da. v ... 1ga se oppoz á 
emenda, porque apresentando· se outra especie 
particular, se poderia entender que quaesquer 
outras especies que não têm nome de'_escriptura 
publíca ou particular e letras, ficavão excluidas, 
parecendo-lhe até mais conveniente declarar 
simplesmente que não será admittida prova tes
temunhal, omittindo-se o resto do artigo. 

o Sr. Carneiro I~eão ll0 oppoz ás emen
das, não só porque o artigo claramente compre· 
hende as letras, <JUe siio escripturas particulares, 
e em alguns casos publicas, como porque :\chava 
perigoso que nelle se não exeluisse expressa
mente tod~ a prova que n-ão seja escriptura 
publica ou particular. 

o SR. CASTRO ALVARES sustentou a sua 
emenda por haver differenca entre letras e es
criptura publica e particular, porque eliHS têm 
um particular processo e methodo de cobrança. · 

o SI'. R.obouça" dis~e que· todos tinhão 
ra:ti\o, e tambem a teria quem dissesse que o 
Brliito ora desnecessario, porque pelas leis cxis· 
tontos se determin1w11 em outro tempo que se 
ui\cJ p<Jd ia contrncf.ar sobre bens movets com 
prov•1 testomunlrnl ó.c:erca de quantia maior de 
l:iOH e do ·IH, sübre bens de raiz, sendo neces· 
sarlo pnru q11anti11s excedentes a estas que 
houvesse llscripturn publica; que depois se detllr
m1116rn que se não podia contrnctar sem escri 
pturn sollre bens de raiz l'.eniio até 80úH, dando 
certas diMlnncias de tres leguas, e sobre bens 
moveis nté 1:200~; e que tambem a favor dos 
negociantes que eslavão fóra das rogr"s gerae.s, 
se estnbelecêra que em negocios mercantis podiiio 
tratar de ctms•1s particulares, sem limite de 
quantia ; de maneira que se não . passasse o 
art. 2•, estava entendido que sem escriptura 
publica se não podia fazer contracto que tivesse 
força civil em juizo, se fosse de quantit< maior 
de 60SOOO, a respeito de bens moveis, e se exce· 
desse de 4H sobre bens de raiz; nas povoações 
distantes até 3 leg.u-•s, a respeito de cousas 
moveis que excedesse a 1:20011, e de 800S " res
peito de bens _de raiz. E que as letras que 
fossem passadas sobre materia mercantil, não 
ti.nhão limite, porque era permittido ao~ nego~ 
ciante~ fazei -as da importancia que quizessem. 

Quanto á classificação, disse que se classificava 
debaixo da denominação de escriptura publica 
aque.lla . que era tratada perante qualquer official 
pubhco, e particular aqu~lla que não tinha ia· 
tervençào de official publico. 
Pel~ que. respeita à letra disse que era uma 

espec1e. de 111str_umento anCtmnlo_, que par1icipa 
da qualidade de mstrumento publico e particular; 
que quando não é paesada por negociante deve 
estar comprehendida na t11xa dos 800H0[)0, ou 
1:2008000 quando é de bens de raiz, ou cousas 
moveis; e quando é proteRtada fica sendo instru
mento publico, por via do protesto, e em juizo 
~~ a mesma força que a escriptura publica. 
t~end~ por isso o nohre ora~or que o artigo 

sat1s!az1a ficando_ nelle declarad:i.s as escdpturas 
· publicas e particulares - como tambem se lhe 

accrescentasse a palavrri-letras-e se se dissesse 
sémen te que se não admittia pi·ova testemunhal 
com a dilfürença de haver então um equivoco a 
respeito da prova de conta de livros, que sendo 
sollados e organisados segundo a escriptura mer· 
cantil, têm força de meia prova, e poderia enten
der-sP. que era admittida apezar do nobre orador 
não ·estar por ella. 

O Sn. ARA.UJO LIMA. propoz que admittisse 
sómente a prova testemunhal nos casos em que 
pelas leis é admittida para IJl"OVa do contracto 
principal. : 

O SR. PIRES FERREIRA votou contra todas as 
emendas, por que no artigo se incluia a especie 
das letras, as quaes quer sejão de negociantes, 
quer de particulares · são elevadas á categoria 
de letras de cambio. 

Fez mais algumas reflexões, que se não ouvirão. 
O SR. CARNEIRO LElo disse que havia lei 

que admHtia a prova testemunhal em todos os 
contractos, dadas certas circumstancias, e até uma 
quantia limitada; mas não julgava conveniente 
admittil-a ne~ta especie de contracto, porque po· 
deria servir para lesar muitas pessoas. 

Votou pelo artigo-e contra as emendas. 
o SI'. Rebouças fez ver que a ord. liv. 3° 

tit. 59 havia continuado o alvará; que tratava 
das obrigações que se podem contrahir de palavra 
e que podem ser !J'f'OVadas por testemunhas sobre 
bens de raiz até 4$, e sobre - bens moveis até. 
60S, cujo juro não podia ser muito grande, e por · 
isso não havia inconveniente em que até esta 
quantia. se a~miltis$e a prova -testemunhal, não· 
valendo a obrigação se exceder aos GOS referidos. 
De maneira que se o artigo ftc·asse em referencia 
á legisl:tção ~xistente estavn tudo prevenido, por
que a respeito das grandes quantias se exigia 
escriptura publica, a respeito de outras para 
negociantes e pessoas babeis, e entendidas letrns; 
e para as outras pessoas creditos e escripturas, 
admittindo a prova testemunllal para quantias 
até 60$000 de bens moveis e 40HOOO de bens 
de raiz. 

O SR. FERREIRA DA. VEIGA rlissa que tendo todos 
razão, melhor era votar pelo artigo, e rejeitar 
as emendas. 

O SR. ERNESTO se pronunciou contra a intro· 
ducçi'io d!:\ palavras superfinas, que viriào a r~zer 
com que se deduzissem consequencias contrnrias 
ao fim que o artigo tinha em vista. Rejeitoa a 
prova testemunbal por ser pessima, quer se 
tratasse de pequenas, .quer de grandes quantias, 
querendo o nobre orador que se fizesse escriptura 
particular, o que pede mais meditação e tempo, e 
por isso o contracto seria bem feito. 
'Foi ap.provado o artigo e rejeitadas as emendas 

do Sr. C 1stro Alvares, e prejudicada a dei Sr. 
Araujo Lima. 

Segui o· se a discussão do art. 3°. 
O SR. ALVES BRA.Nco uffr-receu a seguinte emenda: 
« As dividas coutrabidas sem expressa estipu-

Jnção de juros só "eríio sujeitas a seu pag,1mento do 
dia da mora em. diante, e neste caso o seu quan
titativo serâ marcado por um juizo arbitral, com 
attenção aos lucros ordinarios dos capitaes no 
lu~ar do contracto, e tempo da mesm11 mora. » 

O SR. Rmouçú propõz que o interesse judicial 
a respeito dos contractos que tiverem prazo 
certo, corra do vencimento <:lo prazo em diante, 
e doR que não tiver~m prazo certo da interpellação 
judicial em diante. 

O SR. CASSIANO disse que o juro legal se conte a 
6 •/o ao anno, e só possa ser julgado por sentença da 
interpellação judicial em diante, não havendo no 
contracto estipulação expre8sa deli e, salva as 
tornas dev~das, em virtude de cartas parti-
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culares ou outras semelhantes, que venceráõ o 
juro legal, logo que o obrigado é. torna a satis
fazer no tempo perfixo de 60 dias. 
, O Sa. FERREIRA FRANÇA. : - Em lugar de 6 º/o
diga-se-5 •/•. 

Concluída a discussão foi approvado o artigo, e 
rejeitadas AS emendas·; passando o projecto p:ira a 
3a discussão depois de rejeitados os seguintes 
artigos additivos : 

Da Sr. Ribeiro da Rocha : 
" As disposições constantes dos artigos antece

dentes não prejudicão de nenhum modo os con
tractos anteriormente feitos na conformidade das 
leis existentes.-» 

Do Sr. Cassiano: . 
« Antes do art. 4° fica expnssamonte revogado 

para a observan,cia da presente lei a disposição do 
artigo, ordenação, liv. 4o, tit. 13. » 

Entrou em 2ª discussão a lei da naturalisação. 
« Art. 1.• O governo fica autorisado a conceder 

carta de haturalisação, sendo requerida, a todo o 
estrangeiro que provar : 

cc l.• Ser maior de 21 annos. 
cc 2.• Que se acha no gozo de todos os direitos 

civis e politicos, como cidadão do paiz a que 
pertence, salvo se provar havel·os perdido por 
causas absnlutamente políticas. 

« 3.• Que tem d(•clarado na camara do municipio 
de sua residencia, seus principias religiosos, SlHI 
patria, e que pretende fixar seu domicilio no 
Brazil. 

<e .1.0 Que tem residido no l3razil ·por espaço de 
2 annos consecutivos, depois de feita a declaração 
mencionada no paragrapho antecedente. 

• 5. o Que, 011 é possuidor no Bruzil de bens de 
raíz ou nelle tem parte em funtlos de algum 
estabelecimento industrial, ou bxerce nlp:uma 
profissão ntil, c,u emfim, vive hone~tnmonte do 
seu· trllbalho. » · 

O Sa. F1;m1mmA. FnANQA. nprnsentoa varias 
razões pam provar qno n loi niio ó uocossnria. 

O S1·. Oarn.c•ir.·o <lo. Ounlltt sustont11n n no· 
cossidudo o util1d111Je <lo nrligo, lom\Jrn11do a 
utiliclndo quo 11 America do Norto i•Jlll tir•1do díl 
natnrnlisnciio do estrnngt•iros, q110 1111tis 111llt1ir1io 
pnrn aq11oll11 1rnrto do novo mn111lo, pnrrpio depois 
do strn fJt1Hrncip11ção se uc11b1\rit,1 111li todas ll8 
perlnr\Jnçõos, o quo era do cspornr quo ucontecosse 
110 Drnzil, logo que de tnos porttll'\Jn1;õos niio 
houver recaio, porqno a bornlndo do sólo a isto 
convidará mnitos estrangoiros qno vcnhi'io aug
mentar a nossa industria, ngriculturn e popu
lação. 

Ooncluio offerecendo n sAgninto emenda : 
e< Sendo maior de 21 a11uos, e renunciando o 

direito de cidadão em seu paiz natal», que julgou 
necessaria para qne não haj:1 a complicac;ão de ser 
um e mesmo individuo cidadão de duas nações. » 

o Sr. Lobo achou o artigo muito bem redigido 
e declarou que votaria por elle se não fosse de 
encontro ás nossas circumstancias actua~s, que 
considerou arriscadas, e por is~o se inclinou a 
votar contra o projecto ou a propôr o adiamento 
delle. Para dar a razão porque considerava arris 
cadas as ciréumstancias do Brazil, disse que 
fignrnria uma bypothese, e vinha a ser que ha 
nações na Europa qu.; vivem debaixo cl.o jugo 
de governos tyrannicos que lutão ou se ensaiãa 
para se levantarem contra a tyrnnnia, e sendo 
provavel que no caso dellas obterem fP.liz resul
ti.do á sua tentativa, o que o n11b1"0 orador lhes 
desejava rfo coração, J:(rande numero de abs11lu· 
tistas venha para o Brnzil procnrur um t'sylu, 
aos quaes o governo seiria obrig11do a pa~sa1· cnrtílS 
de tiaturalisaçiio, no caso de passar esta lei 
viriâo a admittir-se cumo cidadãos homens pouco 
affectos ao Brazil, inimigos encarniçados do sys
tema que o Brazil tem adaptado. 

A,.i;l:vertio que talvez parecesse mesquinha a sua 

idéa, mas cumpria-lhe lembrar que o sabio Mon~ 
tesqnieu dá como uma das causas mais influentes 
que c .. ncorrerào para a quéda do imperio 
romano e perda de sua liberdade, a admissão 
de todos os homens ao fórn de cidadão, e sendo 
assim em grande p;1rte, poderia muito bem ser 
isto, na>; circumstancias actuaes, causa assaz 
influente para a ·perda da liberdade e indepett· 
dencia do Brazil, o que o nobre orador maito 
rece.iava que as:;im viesse a ser, e por isso votava 
definitivamente contra o proj·~cto, mas como 
enten°lia que em círcumstancias mais fo_voraveis 
au Brazil, esta lei iJOderá tal vez ser de utili
dade, não julgou que deves:;e ser rejeitada, mas 
propôz o adiame11to, npezar de ser talvez uma 
mama das nar;ões quererem admitt1r no seu 
gremio homens, co11ced1rndo-lhes o fõro de cida
dãos, o que acreditava não ser necessario, porque 
não via a utilidade que daqui pudesse resultar, 
por e11tende~ que o que attrahe homens estranhos 
a um paiz qualquer é a scgtuança de pessoa e 
propriedade, com a plena e completa garantia dos 
direitos civis, e a certeza de melh..irarem de com
modidades e gozos, para· o que o abençoad<>, 
fecundo e sadio só lo do Brazil lhes oft"erece 
todos OR meios que poJem desej 11r. 

Foi apoiado o adi:\mento. 
o Sr. Cas'tr·• A.1 vares votou contra o adia

ment(1 por se dever rejeitar o projecto já,. apeza1· 
.de julgar que era perdido tod'J o tempo que se 
gastas,;e na dí~cussüo delle, por mais regulado 
que fosse, porque o qae costuma convidar cida
dãos a naturalisar·se em uma nação é a execução 
de leis b,ias, é n seg1unnça dos indívidaos e 
propriedades, e a tran,1uillidade que cuda um 
cidadão qner ter no lugar que adopLa por patria, 
circnmstancia~· q1te ba.;lj,:,I vão para chamar ao 
Brnzil grande numero ele habitantes da Eurotia, 
porq110 o Brazil convida pela bondade do clima, 
fertilidade d~ sólo, variedade de ptüducções, etc. 

o SJ.•. 1\lontezu1ua declarou que era para 
ello inesperada a qt1dstão do adiamento, e muito 
sentia ter sidu o autor da ]ui, porque oppondo-se 
ao a1liament", pod1Hi1:1 talvez ptlrecer que o fazia 
como pai, mas fosse a lei prnposta por quem 
fosse, o nobrt3 ora1lor havi11 de votar e trabalhar 
qunnto fostte possivel para qu~ a sua discussão 
fosse a mais rapiúa (nmitos apoiados), e até 
quP fos~e a.lnptadu em um momento sa isto fosse 
consen taneo com a gravidade da materia. 

Nada mais quiz dizer a esse respeito, por estar 
certo que o born senso da camara não carecia que 
fosse dssp1>rt11do pelo desenvolvimento do que 
acaua de dizer, para votar contra o adiamento. 

o Sr. Oalm.on disse que não pretendia faltar 
s.obre o adiameuto, porque estava certo que a 
cnmara o desprezaria, mas rcflectio que se a lei 
em discussão não p1_1Jia desde já produzir todas as 
vantagens e utíl1úades que delta :.e deve e:>perar, 
se ell1:1 não podia faz.ir com que povoações inteiras 
da Europa venhào passar para o Braz1l, nem por 
isso deve deixai· de pa~s,1r, porque a naturalisação 

·-de um oa dous estrangeiros bastaria para ella ser 
de utilidade. (Apoiados.) 

Foi rejeitado o adiamento. 
Adiada a materia pela hora, o Sr. presidente 

nomeou ao Sr. Lobc.'éle Souza para substituir ao 
Sr. Ferreira da Veiga na commissáo de pensões 
e ordenados. 

Levatitou-se a sessão ás 2 1/2 horns da tarde. 
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Sessão em 23 de Junho 

PRESIDENClA. DO SIL J;IMPO Dli( AllREU 

Approvada a acta da. antecedente, foi á commhsii.o 
de constituição um officio do Sr. ministro da fazenda. 
com informações exigidas ácerca do cofre das 
presas. -

A' secretaria outro do mesmo senhor, com papeis 
relativos á colonia. suissa e outro com as tabellas 
da füvida passiva liquidada de S. Paulo. 

. A imprimir uma resolução recebiJ~ em ofllclo 

evidentemente injusto, porque quando um membro 
da maioria vota por quaesquer medidas, é por 
que entende que são uteis, necessarias e salva· 
doras do paiz que tem a honra de representar, 
persuadindo-se de que todos t êm para isso a 
mosma independencia que o nobre or!ldor, que 
não precisa do governo; e nunca precisou, mas se 
oppunba a certas requisições, não todas, de alguns 
membros da opposição, porque julgava assim 
dever fazer. 

Não insistio em que se adaptasse a sua emenda, 
com a qual apenas tivera em vista. provar que 
desejava í:jue o Sr. Montezuma, por bondade das do sena.do decle.ta.nd<i . o padte A.ntonio,,Joaquim 

do Nascimento no gozo dos direitos de cidadão 
. brazileiro. 

A' commissão de industria e 11rtes um reque· 
rimento de Antonio Martins Lage. 

A' de petições os de José Pedro da Silva e 
Fernando Sebastião Dias da Motta. 

A cainara ficou inteirada de um officío em que 
o secretario do senado participa ter aquella carnara 
adoptado e dirigido á sancção imperial varias 

.. com missões, fosse a ellas admittido, para que com 
o sea zelo e ínfatigavel patriotismo apresentasse 
e indicasse i.s medidas necessarias para salvar 
o Brazil, que o mesmo Sr. Montezuma considera 
perdido nas mãos da maioria, e só poderia salva.r
se nas da minoria, desapparecendo então todas 
as dissidencias e opn,osi-çào . 

Declarou que não tivera em vista provocar, 
pois i:ira extremamente tolerante em opiniões 
políticas, mas julgava. de seu dever defender-se 
quando era provocado, não com grandes palavras, 
porque nunca quizera inculcar-se de orador, mas 
como podia. 

resolu«ões da assemblêa. : · 
o SR. FERNANDES DA SILVEIRA apresentou o 

segu·mte requerimento : 
« Que se peçào ao governo informações sobre 

se forão ou oã'J cumpridas as ordens tende11tos 
á arrecadação dos ben§! da casa da misericordia 
da província de :Sergipe, e se apparecêrão os livros 
e t\.tulos das terras pertencentes áquelle estabe
lecimento que se havião desencaminhado. » 

Foi apprr:vado. . . 
o,·,ntinuou a discussão do requerimento do Sr. 

M•mtezuma adiado oa sessão antecedente . 
o Sr. RibeJro de Andrada votou a favor 

do requerim ento por estarem confiadas ás com
missões m1<didas que julgava indispensaveis para 
andamento do aystema cnnstitucional, s,;ndo: 1•, 
a decisão sobre o portaria que maudou nome1n· 
o novo jury, porque a decidir-se que a inteUi 
genr.ia dada á lei pelo governo era a verd:1deira, 
cumpria que se generalislisse a todas as pruvin· 
cias do imper!o, e não se limitnsse a quatro, 
como actualmente ; e oo cas[} contrario se devin 
declarar quo o governo se enganou; e 2• sobro 
o artigo prisões. · 

Niio apoiou a emenda do Sr. Carneiro da Cunha 
por lhe pl.\recer que era uma 1n·ovocação (\s com
missões, que ainda não uisserão que carecessem 
de adjuctorio . ds alp:uem, ou ao autor <lo reque· 
rimeoto, cujas opiniões disserJ!. que estava sempre 
}ll'Ornpto · para combater, o que o nobre orador 
não sabia o que era, porque, sendo membro da 
opposiçã0, votava indifferentemente em todas as 
questões, em que seus c" ll~gas da maioria têm 
r11zão, e assim os mais da opposição, e isto por 
uma razão· clara, por entendér com Mr. Peel 
da camara dos .communs do parlamento inglez, 
que os dous pa1·tidos só em um caso se poael'.l.I 
dividir, e era qu11ndo se tratasse de questões de 
alta pulitica, de interesses de um ou .outro par
tido, mas não em 'luestões como estas de cum
primento de lei e de justiça individual. 

o Sr. Oarne!l:'o da Ounha respondeu que 
elle jãmais se tinba opposto a alguma medida q11e 
)ulgasse de interesse para o Brazil, ainda quando 
apresentada por um dos dt.putados da maior ia, o 
que bem se provnva ·pelo facto de l111ver apoiado 
e fallado a favor do requerimento do Sr. llr1on
tezuma, procedimento este quft o nobre orador 
havia 11eguído desde que fõra deputado à assem
bléa constituinte. 

Advertia porém que narJu teria dito na sessão 
antecedente se o Sr. Montezurna não tivesse 
querido imputur A mnioria da cam11ra os males 
todos do Brazil, taxando·a de ministerial, o que 
o nobrs ora.dor interpretava como - capuz de 
approvt:r todas as medidas do ministerio, embora 
roejão a favor ou contra a patria - o que era 

Pronunciou -se contra as accusações vagas que 
fazião os ú1embros' da.- opposição, e que sómente 
fozião perder tempo, quando estavão marcadas na 
constituição as formulas legaes de proceder a taes 
accusações, pelas quaes o nobre orador votaria 
se fossem justas, não achando eomtudo util a 
i.ccusação dos membr<Js da passada administração, 
algumas das quaes não tinhão passado na casa, 
e outra havia cahido no seoado. 

O Sa. RrnEmo DE ANDllADA não admittio que 
alguem pudesse avtrnçar que não carec:a do go
-vemo, porque todos delle carecem·, aind 11 quando 
não SPja senão para remediar algum mal feito 
por uma autoridade inferior. 

O Sr. Ferreira. da. Vei.ga disse que os 
motivos que se derão para furrdamentar o re· 
querimento, correspondião exactamente a uma 
m11chíria 11rmada no ar para depois ter a gloria 
de a derrubar, como b11m l!0 deduzia dos se·· 
guintes principios - que a maioria suste11tando a 
administração sustenta necessariamente todos os 
actos dell11, e que tndas as commissões derivão 
da niaioria- porqnanto um~ maioria póde ser 
favoravel á administraçiio publica, e niio susten· 
tar todas as snas medidus ( muitos apoiados ), 
uma. maioria pôde ser aquella .que nl)mêe as 
commissões, e não tirar todas de seu seio, por· 
que póde ser justa, e dar a cada um o que lhe é 
devido, segundo o seu meritCl, donde se concluia 
qutl todos os argumentos aprllsentados pelo Sr. -

· Montezuma. a respeito de maioria e minoria, não 
procedem. 

Fez ver que se. não limita vão aqui as observa· 
ções que havia -a fazer ;;obre o requerimento, 
mas cmr.pria provar que eUe é injurioso e inutil; 
inutíl porque ainda suppondo que tenha havido 
alguma lentidão nos trabalhos das commissões, 

- - um convite não pod ia ter mais força do que o 
· sentimento do proprio dever que reina nos cora

ções de todos os membros da casa; injurioso, 
emquanto com elle se pretende que a camara 
conv ide as suas commissões a que cumprão seus 
deveres, porque cnm a votação que se tomasse 
a este respt ito, ficava decidido e provado que a 
camara convidava suas commissõcs todas a que 
cu1ripris,;em suas obrigações; decisão na qual se 
incluiõ.o dno.s idéus : 1°, que a camara não tem 
autoridade para chamar as commissões a seus 
deveres. mas unicamente póde convidal-as a que 
os cumprão, o que era absurdo; 2°, que a camara 
não está. contente com a conducta das commissões, 
por não os terem preenchido. 

_E note-se, senhores, que a injuria não é feita 
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sómente a uma eommisaão, mas a todns, porque 
\O convite a todas se dirige. Este requerimento 
ou é convite ou reprehensão: se é simples con
vite, os membros das commissões ouvirão os 
patrioticos desejos do Sr. deputado; se rcpre
hensão, se irroga censura, approval a é a maioria 
da camara votando contra as comrnissões tiradas 
do proprio seio ; é a maioria da camara fazendo 
guerra a si mesma, é a maioria arrependendo-se . 
da propria obra, lr1nça11do o labéo, a injuria 
sobre u que ella mesma fez : digo mais, som
madas as commissões, ellas importão quasi a 
camara inteira; por consequencia approva·ndo 
o requerimento,. a mesma camara declara que 
dividida em commis~ões é incapaz, não é apta 
para preencher os seus deveres, que não póde 
servir á causa do Brazil, que é inutil ; indica 
que não presta para cousa alguma, que os seus 
trabalhos são nullos, deve retirar-se da scena 
P._olitica, :finalmente deve abdicar : ora, eu não 
creio que a camara esteja resolvida a abdicar, 
nem a declarar á face do Brazil, á face do 
mundo - inteiro a sua nullídade e incapacidade. 
Julgo pois que o requerimento deve ser regeitad<J; 
que o ccrnvite patriotico e bons des<'jos do 
Sr. dei:utado farão ·bastantPmente escutud0s; e 
que as commis.ões cumpriráõ seu dever. 

Voto contra o requerimento. (Este .discursa foi 
muito apoiado.) 
. O Sr. Montezuma disse que o chamar a 

maioria da camara ministerial· não era idéa. sua, 
m11s emittida na camara, e mesmo pelo Sr. mi
nistro da justiça, dizendo que zombava da oppo
sição, sendo apoiado pAla maioria, etc. 

Declari.u que na apresentação do seu requeri
mento tivera em vista fazer com a nação saiba, 
quanto antes, quaes são os princípios que dirigem 

, a camara, isto é, se ella quer adoptar ou não 
as medidas que .pede o Sr. ministro da justiça, 
o que era tanto mais urgente quanto declarára 
que, ou a camara demore, •. ou ní'io adapte as 
medidas que propõe, elle deixaria de ser ministro; 
não convindo de-modo algum que se dê occasião 
a que caia sobre a camara o labéo de ser indif· 
ferente ás calamidades publicas. 

Reconheceu que no requerimento fallára em 
todas as commissões, mas fez ver que fõra mais 
por decencia e delicadeza, do que por desejo de 
as amalgamar todas, não fazendo excepção para 
não parecer que tinha em vista atacar alguma 
deli as. 

Não achou inutil o convite, porque para quem 
sabe sentir a força de suas obrigações é mais do 
que ordem. 

Fez mais algumas reflexões sobre o perigo de 
~se discutirem leis rapidamente ; e referio que 

o senado tinlH\ mandado para uma commissão o 
relatorio do Sr. ministro da jm'<tiça, não sabendo 
até o nobre orador, se já haviiio sido apresentados 
naquella camara alguns Lrabalhos a este re.;peito, 
o que faria com que o se11ado tivesse a.iniciativa, 
e parecesse mais zeloso do que a camara doa 
deputados. 

Declarou que não tendo a minoria documentos 
ainda para a accusaçâo dos ministros, esperava 
pela discussão das grandes peças ministeriaes; e 
coneluio dizendo que se fosse nomeado para 
membro das commissões, obedeceria e talvez fizesse 
o mesmo que os outrns, não querendo prometter 
para não faltar. 

Ficou a materia adiada pela hora. 
Man'dárão-se imprimir varias projectos de lei 

.e tambem a cópia do orçamento das despezas 
da repartição de gu6rra apresent11du pela respectiva 
commissão, sendo o original remettido à commissão 
do orçamento. ,, 

Foi .approvada a proposta do conselho geral 
de Santa Oatharina erigindo em villa a povoação 

_de Garôpas. 
TOMO l 

Entrou em discussão outra do meemo conselho 
erigindo em vllla o arraial da freguezia de 
s. José. 

. o Sr. Duarte suva se oppoz à sua utilidade, 
parecendo-lhe que os conselheiros res(,lvêrão es· 
tando mal informados, não só Pl•l'que e!!ta povoa
ção está distante da cidade uma hora, como 
porque sendo erecta em v1lla ia sofihr um onus 
muito grande, não te11do casa de camara nem 
cadêa, quando talvi>i não careca de maiH do qt1e 
uma »Utoridade judicial para os corpos de delicto. 
Votou contra. 

Fui 1egeitada. 
Seguia-se a proposta do mesmo conselho pro

pondo meios para se verificar a abertura da 
estrada de Lages. 

o sr. Duarte Silva informou que o con· 
selho geral quando apontou o meio de que tratava 
a proposta para abrir a referida estrada, tiv ... ra 
em vista a utilidade publica; que uma sociedada 
se tinha offerecido para este fim, mas com con
dições onerosissimas a que o governo não pôde 
accPder; 1nas depois cidadãos zelosos da capital 
e da mesma. freguezia fizerlio uma subscr1pçào 
voluntaria e graciosa para sem essas condiçõ~s 
se proceder á con~trucção da ~strada a que já 
se tinha dado principio quando e nnbre orador 
sahira da província; sendo purtanto inutil a pro
posta hoje . 
· Foi tambem regeitada. 

Entrou em discussão a prop()sta do mesmo 
conselho que trata de estabelecer em cada cabeça 
de districto uma casa de detenção. 

o Sr. Du<irte Silva expoz a necessidade 
que havia de providenciar sobre a prisão e pre
venir a fuga dos criminosos, para que recebão 
o justo castigo de seu delicto. 

Fez mais algumas reflexões sobre a dlfficuldade 
que ha de os prender e depois de presos conser-
val-os em custodia, para o- que ha apenas uma 
cadêa na capital da provincia, resultando daqui 
fugirem, etc. 

Votou a favor da proposta. 
O S&. CosTA Fli:RREIRA v_otou contra ella 

porque no artigo se trat><va de applicar ás obras 
a quant.ia destinada para .alimento dos' presos 
pobres, no que jámais conviria, sendo antes tle' 
parecer que se fiz.;ssem â custa das rendas 
geraes. 

o SR. DUARTE SILVA respondeu que o con
selho niio queria privar os presos do alimento 
necessario, mas tratava apenas da applicaçiio das 
sobras, sendo menor a despeza dos alitnentoR do 
que a qua11tia votada. 

Procedendo-se á votação, foi approvada. 
Entrou em discussão uma ·proposta do con

selho geral de S. Paulo para abertura de estra
das. 

o Sr. R.ebouç.-.s votou contra por causa 
do art. 20, em que dizia que quando fosse neces
sario abrir alguma estrada por terras cultivadas 
por algum particular, elle só poderia obter iodem· 
nisação das bemfeitorias que em consequencia 
disto se estragassem, quando este prejuízo não 
ficasse compensado pela vantagem que lhe resul
tasse da estrada ; parecendo-lhfl ser esta dispo
sição contraria á constituição s; 22 do art. 179. 

o sr. Rezende observou que as sesmarias 
.-sempre farão concedidas com a clausula expressa. 
de darem os que as obtinhão a terra necessaria 
para a construc.;ão de estradas, pontes, etc. 

Expoz os vexames a que algu11s proprietarios 
capricho8ament" ingeitão os via11daotes, mettendo 
cercas nas estradas, obrigando o povo a d<1r 
voltas de leguas, a transitarem por lugares pa.n
tanosos e· outros abusos ·desta natureza, . donde 

17 
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resulta perda de animaes e.productos, difficu1dade 
nas communicações internas, etc. 

Votou poitant" a favor da pr(lposta, ficando á 
prudencia dos ministros não levarem as estradas 
caprichosamente por onde queírào, mas sómente 
por onde fõr índíspeusavel para o mais commodo 
transito publico 

O Sr. Carneiro da Cunha. fez ver que 
tendo as terras todas sido dadas por sei;marias, 
ainda que depois passasseqi por escripturas a 
outros possuidores e re.salvando-se nellns o direito 
de lan~ar mão daquellas que forem necessarias 
para utiHdadê e C(•mmodo publko, o ·art. 3o não 
podia passar porque a nação 11ào era obrigada a 
conceder indemnisação a\g11ma pólos terrenos de 
que carecesse para o fim indicado, mas sómente 
das bemfeitorias. 

Mostrou depois que a falta de estradas nascia 
principalmente do máo methodo áa construcção 
dellas, convindo antes . fazer annualmenta uma 
legua calçada, do que uma grande estrada que 
facilmente se destruia. 

O SR. REZENDE advertio que havia equivoco, 
porque a proposta tendia a i11demnisar sómente 
as bemfoitorias, o que era justo, e conforme á 
constituição ~ 22 do art. 179 in fin3. , 

o SR. CARNEIRO DA CUNHA reconheceu que es
tava enganado, e votou portanto a favor da pro· 
posta. 

o Sr. Pires Ferreira 9bservou que as es
tradas são de tal necessidade que se se não acudir 
de prompto, em breve os as~ucares ficaráõ nos 
engenhos, porque a despeza do tru11sporte ab:;orve 
o valor dellm;. 

Votnu pela prni;osta, não lhe parecendo valioso 
o argumento contra ella prod11zido visto que as 
terrds forào concedidas com a clausula já reforidn. 

o Sr. Getu'lio achou que a proposta ia de 
encontro ás leis de- 29 de Setembro de 1827 ; 
accrescerido a isto que pela lei do l• de Ontubro 
de 1828-os con~elhos de governo estão autorisados 
todas as vezes qne convier a construcção de al
guma esLi-ada, a chamar o proprietar10 do terreno 
e convencionar-se com elle. 

Votou contm a proposta por atacar o direito 
de. p1·opriedade. 

o Slc'. Toledo disse que não tinha como 
pilnto de honra o passarem as propostas dó con· 
selho geral de sua província, mas julgava no· 
cessario a presente. F1mdou·se para isto na 
clau~ula estabelecida nas leis das sesmarias. 
Fez ver que havia proprietarios que tinhão 7 e 
8 leguas de terras encravadas nas povoações, e 
que, não passando esta providencia, Heria ne1ces
~ario ~brir. estrudas por puntan1ies, e lugares 
mtra11sltave1s. -

. Fall<Ju sobre a falta de cumprimento de uma 
das condiçõés com que as terras havião sido 
concedidas, e vinlia a ser-de serem cultivadas
possuindo alguns indivíduos cinco. seis e mais 
legu.as de terras que conservão incultas; exceptuou 
porem deste nu~_ero o Sr. Tobias, q~e tem oito 
legu~s, !liªª cultivadas; e co11cluio mostrando que 
as leis eitadas pelo Sr. Getulio não vinhão ao caso. 

O Sa. PEREIRA Rr:sErno achou infundamentada 
a opposição feita á proposta, devendo calar-se () 
interesse particular na presença da utilidade geral. 

O S:r. O os ta Ferreira fundado na ex:is
tenci.11 da lei qu« tuan:a o trilho que se deve 
Hegu11· sobre a factura de estradas e da condiçíio 
co111 que f11rào dadas as sasmarios achou des
n•·cessuria a propo-ta em discu:;sào,' até porque 
só 11t11car o direito 4e propriodnde ernquanto manda 
rnd•m1n1sar as bemfoitorins que su de:;truirem
n~ caso do EIS vnntugens da fuctura da estrada 
nao compensarem o valor dellus-nào sabendo o 
µobre orador quem julgaria isto, além de que 

daqui se fazião nascer novas demandas e chi
canas. 

Para mostrar quanto é digno de respeite o 
direito de propríed>lde, referio que querendo Na
púleão edificar um palacio para seu filho em uma 
pr:1ça onde existia uma pequena palhoça de um 
pobre, Lhe mandára' perguntar quanto queria para 
ceder a propriedade delh; e tendo o dono da 
palhoça dado \J. conhecer que não a queriã vender 
porque além de pedir um preço extravagante, 
quando se lhe ia levar o dinheiro não estava 
pelo ajuste que fizera, mas exigia cada vez mais, 
o mesmo Napoleão dissera-fique a palhoça para 
que em to~o o te~po_ se conheça .que Napoleão 
sabe respeitar o direito de propi·iedade ;-acção 
e;ta , que talvez em remotos tempos sirva de 
mais gloria a Napoleão do que todas as batalhas 
que venceu. 

Qunnto á cultura das terras fez ver que segundo 
o methodo de cultura que seguimos, terras cul
tivadas hoje em pequeno espaço se cobrem de 
capoeiras, e ficão por consequencia incultas. 

O Sr. RebouQas insistio em que a pro· 
posta ia de encontro ao Si 22 do art. 179 da 
constituição e a lei regulamentar, em consequencia 
della feita, marcando os casos em que póde ter 
lugar a unica· excepção no pleno gozo do direito de 
propriedade, e o mod() de se verificflr a indemnisa
ção; não podendo proceder o argumento de qne' as 
sesmal'ias erão concedidas com a excepção de estra
das, rios, caudaes etc., porque a proposta- dizía 
que os proprietarios não poderião impedir a 
c~instrucção de estradas em-terras suas-quando 
era vidente que á ex:cepção das se8marias dizião 
rr.speito sómente a terras concedidas debaixo dns 

· chusulas r,,feridas, e não a terras suas ; havendo 
d~mais dífficuldade' em se conhecei· se as ses· 
marias onde se pretenuessem cunstruir estradas 
tinhilo sido concedidas, ou não com excepções. 

Fallou tambem contra a prSposta por não 
admittir que o sesmeiro tenha direito de allegar o ' 
qua julgar conveniente, mostrando que a estrada 
que se vai ubrir destróe a sua propriedade, etc. 
Onde porém achou que mais d1recta111ente ie. eontra 
a c0nstituição, foi na parte em que niio admitte 
indemnlsução no caso das vantngens da abertura 
da estruda compensarem a perda de taes bem· 
feitorias, podendQ o sesmeiro não querer estas 
vantagens para não ver destruídos os seus cnnna
viaes, cafezeiros, etc., não determinando a pro
p/)stu Sflquer que se faça o deposito da impor· 
tancin das bemfeitorias, mas suj1Jitando o sesmeiro 
a uma demanda com o bem publico armado. 

O sx-. ~fontozuma sustentou que a pro· 
posta de nenhum medo ia offender o direito de 
propriedade garantido pela con,tituição, porque 
a lei da conce~são da>l sesmarius estabeleceu 
constantementtJ a excepçii<J a respeito d>\s terras 
que f.,rem necessarias para caminhos, estradas, 
etc., donde se concluia com evidencia que desde 
a origem da propriedade · dos terrenos a parte 
necessaria para estradas, logradouros publicas, 
etc., deixou de ser propriedade particular, mas 
do publico ; não sendo possível provar-se que 
alguma propriedade de terreno houvesse, no -
Brazil, que primitivamente não proviesse de taes 
concessões, e quando houvesse alguma que não 
tivesse estas concessões por origem, era livre á 
parte pugnar por seu direito. 
D!~Se mais que dizendo a lei de 29 de Setembro 

de 18·27 re:1peit.i á:i ex•:epções do pleno direito de 
propriedade, e não existindo esta a respeito dos 
terrenos concedUos por sesmarias, era 'daro que 
o argumento cahia por falta de base; havendo 
comtudo todo o direito de serem compensadas 
as bemfoi torias do possuidor· de boa fé, que a 
pro posta não exclui a, e por isso era sustentavel, 
apesar de merecerei!! emenda na parte em que. 
exclua a compensaçao no caso de se poder proyl\l' 
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que o beneficio resnltante da estrada compensava 
a perda das bemfeitorías ; porque isto ia dar 
lugar a grandes cbicanas, e questões entre a ca· 
mura municipal, e o proprietario das terr<is: mas, 
não podendo a camara emendar propostas dos 
conselho geraes, e pezando o nobre orador os 
inconvenientes que podem resultar desta dispo
sição, e dos males que produziria a rejeição da 
proposta votou a favor della, por ser de grande 
interesse para o augmento da industria acrl'icola, 
pois sem estradas era um impossi'!el absoluto 
que pudessemas ser cousa alguma. 

Concluio com alguma~ reflexões sobre o pes
simo estado das nossas estradas, e necessidade 
que ha de ter o governo dô lhes prestar favor. 

O SR. CosT.A. FERREIRA suste'ltou a sua opinião, 
mgstrando que_ muitas havião sido concedidfls 
sem as excepçoes . de que se fallava, no tempo 
em que as terras erão onus, e não beneficio. 

O SR •. MAY pedio ser informado se em S. Paulo 
havia terras dadas de propriedade, que não tinha 
cousfl alguma com as sesmarias, protestando votar 
contra a proposta se. este ponto não fosse bem 
esclRrecido, por ser melhor que alia volte emen
dadR pe,lo respectivo conselho, do que passar 
uma disposição, que ia atacar o direito de pro
priedade garantido pela constituição do imperio 

O SR. MoNTEZUMA disse que a origem da pro
priedade dos terrenos no Brazil nascia da con
cessiio das s_esmRrias ; e não se tendo apresen
tado na camara exemplo em contrario, continuava 
a votar a favor da proposta. 

Posta a votos, foi approvada. 
Por não s~r mataria da competencia do dito 

conselho mas da assembléa geral, foi rejeitad • a 
proposta autorisando a congregal)ão do:i lentes 
p!l.ra formar os regulamentos necessarios sobre a 
policia do cur.,o juridico, apesar de entenderem 
os Srs. deputados que contra ella fallárão, que 
o seu objecto era util, e por isso convinha que 
fosse proposto na camara por algum de seus 
membros. 

Seguio·se a. discussão da proposta do mesmo con· 
selho sobre a arrecadação dos dízimos. 

O SR. REZENDE não sabendo ainda se este 
imposto ficaria incluído na classi ti.cação das 
rendas provinciues, propoz o adia.m.ento da pro
pgsta, para ser approvada no caso de assim se 
decidir, aliás devia ser rejeitada. 

Foi approvado o adiamento. 
Entrou em discussiin outia proposta do mesmo 

conselho para se erigirem em villas varias povoa
ções. 

O Sn. MoNTEZllMA. pedio que se lhe informasse 
das decisões da casa ácerca do materia 
identica, porque lne não pm·Acia que coubesse 
nas attribuições do presidente da província crear 
as aútoridades e empregados, como se dizia no 2• 
artigo da prc•po$ta. 

O SR. CAETANO DE ALMEIDA disse que tinhão 
passado na casa muitas propostas assim conce· 
bidas, procedendo-se á creação das villas segundo 
as instrucções, que para isto remeite o governo, 
que. manda pôr a lei em execução, crea os ma· 
gistrados que são de má competencia, etc. 

O SR. GETULIO disse que as propostas que 
farão approvadas, erão concebidas em outios 
termos. 

o $r. Rebou<;as entendeu que a proposta 
ia de encontro ao ~ 16 do a1·t. 15 da constituição 
emquanto dá ao presidente da província uma attri· 
buição que compete ã assembléa geral, e ao ,S) 
12 do art. 102 (considerada a dispodição do art. 
20 da propost:\ respectiva á installação) porque é 
da attribuição do poder executivo expedir os 
decretos, instrucções e regulamentos adequados á. 
boa execução das leis. 

RAferio que os membros do conselho provincial 
da B:lhia acharão embaraços na maneira de propór 
a creaçào das villas sobrd o determíoar quaes 
devião ser os empregados publico~, porque se os 
declarassem na resolllçào, talvez e\la achasse na 
assembléa difficuldade em ser approvada por se 
entender que a cr1iaçiio de empregados não podia 
ser proposta pel•> comelho ger·ü ; e se tal da· 
claração niio tivesse lugar, a sua falta poderia 
pôr obstaculos á execução. 

O Sn. R1>zENDE observou que havia falta de 
redacção, mas nf<m µor isso devia deixar de 
passar, por•iue havendo lei que trata da creação 
dos respectivos empregados, e ficando croada a 
villa, e o presidente em conselho, coino autor1.:lade 
executiva da província, compete dar as ordens 
para que se execute. -

O SF<. REBOUÇAS advertia que todas ns vil!as 
niio tinhão os mesmos empregados, e havendo 
occorrido duvida na camara ácerca da intelli· 
gencia da prop.;sta, muito mais razão h>lVia 
para que duvidassem as autoridades do lugar, 
não podendo negar-se que ella pelo menos é 
equivoca a respeito de princípios ua parte res
pectiva á autoridade legisktiva, e na executiva 
na parte de dirigir a acção das autoridades subal
ternas. 

O Sa. PAULA ARAUJO lembrou que hoje 
mesmo se tinha approvado a proposta do con
s<ilbo gera! de Santa Catharina, erigindo em 
vma ri povoação de Garópas, na qual se dizia 
que ficavào creados os empregados necessarios, 
sem declarar quaes. Logo, o que f·•i o presidente? 
dá as providencias para a installação dos empre
gados da vílla ; n:'io é outra cousa. 

Foi approvada, e sem discussão, a proposta do 
mesmo conselho para que o,; parochos não possão 
sahir de suas freguazias sem consentimento do 
governo provincial. 

Segui o-se a discus~ão da proposta do conselho 
geral de Goyaz, erigindo em villa o arraial de 
lVIeia Ponte. 

O SR. JARDIM informou que este arraial era 
mui consíderavel, e rivali,ava com a mesma 
cidade, se em alguns pontos lha não excede, tendo 
aulas de gra.crtmatica, logioa, rheti>rica, etc. á custa 
dos particulares; e por cons8que11cia devia ser 
approvada a proposta que viera no anno passado, 
e pnr uma fatalid11tle não entrára em discussão. 

O Sa. MoNTE:WMA. votou pela proposta por 
ter sido a sua redacção mais consentanea com 
os princípios co11stitucionaes, do que a do cou
sell~o geral de S. Paulo, que podia causar alg11ma 
duvida se por meio da tachygraphia Hão constasse 
ao respectivo presidente que não tem aut<1ri
dade para crear os empregos das novas villas, 
porque o artigo daquella propost:\ podia ser por 
alie entendido differentemente, o que não era 
estranho nem cousa de causar Aspanto, pol'que 
se tem visto que até trtbunaei:I têm entendido leis 
por diversos modos. 

Foi approv<;ida. 
· Seguio-se outra do mesmo conselho arbitrando 
1:200$ annuaes a favor do hospital de carid>1de. 

o sr. Re...,ende S3 oppoz a ella, porque se 
o dinheiro era necessario para a manutenção do 
hospital não devia ser exposto a perder-se, dnn
do-se a juro para especular ou negociar com elle, 
como propunh'\ o art. 2° da resolução; e se não 
era necessario não se devia dar. 

Declarou que a sua opinião a rAsptdto de tlles 
estflbelecimentos era-que elles devem oubsh•tir á 
cust'' dos respectivos mnnicipios e não das rendas 
nacionaes, possuindo-os aquelles municípios que 
pudessem. 

o Sa. CASTRO ALVARES . sustentou Q propost!\ 
mostrando a sua utilidade. 
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O SR. REBOUÇAS não achou a proposta tão má 

que mio pudesse ser appro_v~da, pois a disposição 
do 2• artigo tinha em v1.sta applicar lucrati
vamente a favor do hospital as quantias que 
sobejassem. 

o sr. oa.rneiro da Ou:n.ha, apezar de ~e; 
-conhecer a utilidaile do estabelecim~nto_, se:_ oppo 
á resolução por não r,onvir que se di8tnbuao com 
mão larga os dinheiros da nação, sem que pela 
disc11ssão do orçamento a camara so_ubess~ s.e ha 
dinheiro para o indiRpensavel, mu1~0 prmc1pal
men te á vista das diversas resol uçoes que têm 
passado pnra se fazerem obras em Jift\irentes 
provincias. 

o sr. I:C.ebouças respondeu qu~ o~ ~occorr!:Js 
publicos são gi.rantidos pela const.Itu~çao e sao 
ainda mais nece8sarios do y_ue a ed~caça?, porque 
delles depende a conservaçao da ex1stenma ; sen~o 
melhor que a nação concorra com o necessario 
para se subministrarem taes soccorros, do que 
perecer alguem no Brazil por falta delles. . 

Advert.io finalmente que as despezas publicas 
serião computadas na lei do o~mento, e que 
se por occasião da sua discussão se conheces,;e 
que a nação não tem meios para occorrer a todas 
as despezas novamente approvadas, applicar-se-hia 
o que fosse possi vel. 

o Sr. Pires Ferreira disse que tendo-se 
em vista dividir as rendas e despezas ger~es _e 
provinciaes, tr·1balho este em que. a c_omm1ssao 
dó orçamento tem enco11trado a mawr d11!icul~ade 
á vista dos balanços e orçamentos que tem vmdo 
das provi11cias muitu mal organisados, e do nos~o 
máo systema de impostos, cumpria que todas as des· 
pezas propostas pelos differentes co11se~~os gera~s 
se approvassem, poque elles regulanao e adm1-
nistrarião como pudessem as rendas que para isso 
lhes fossem consignadas. ' 

o S•-. carneiro da Cunha advertia que 
além de não ser coi;iveniente que as provincias 
fação despezas que não estàu em proporção com 
os seus meios, o estabelec1men10 proposto era 
inutil em uma provincia central, pobre .e p:•uco 
povoada: 11ão se conform1mdo com a oprnrno de 
que Re devião approvar todas as despezas pro
p11stas pelos -conselhos geraes, pt:1s não chegando 
as rendas provinciaes, haveria uma confusão muito 
grande. 

o sr. Montezuma entendeu que convinha 
antes applicar 1 :200S a outro.s objactos de q_ue Goyuz 
necessita do que ao hospital, estabelecirnent11 a 
cuja marcha não se oppunh!l• uma vez ex.ist~nte, 
mas cuja reforma ou ereaçao nunca apoiaria. 

o Sr. Oaetano de Almeida. disse que 
nenhum mal fazia approvar-se n proposta porque 
o conselho do governo mandaria fazer esta despeza 
por conta dos 8: 200S decretados para obras publi· 
cas, prisões, etc., não podendo servir de obje~ç~o 
a falta de rendas, porque emquunto a assemblea 
geral ~ão. fizor a distri?uição Ja&. rendas. geraes 
e provmcrnes, de necessidade deve dar meios para 
occo_rrer ás despezas provinciaes que forem neces
sarias. 

Foi àpprovada. 
Seguio·se a do mesmo conselho a respeito de 

facilitar a navegação de alguns rios. 
O SR. JARDIM apviou a proposta, fazendo ver 

quanto era interessante para se promover a com
municação entre divers~s provincias. 

o Sr. Maciel se oppoz a ella, não só porque 
seria impossível conservar para este fim barcas 
por conta da fazenda nacional, como porque o 
facto de não haver companhias que emprehendão 
e~sn navegRção por sua conta, bastantemente 
provava que não era facil, ao mesmo tempo 
oxtremamenLe dispendiosa, não havendo até bas· 
tanto oominunicação commeroial, por causa da 

pobresa da provincfa, para se tirarem os lucroil 
que se tinhào em vista. 

O Sr. oaetano de AI meidd. pedio o adia· 
mentõ para o conselhn geral reformai· os arts. 5• e 
60 da proposta, que tratando dos _<lireitos de pro
víncia á provmcia abol11:lus pela l~i do _orçan~en_to, 
legislava sobre uma cousa que Já nao existia. 

o Sr. R.ebouoas advertio que o argumento 
procederia se a proposta tendesse a conservar 
taes direitos, o que não era, porq_ue antes os 
aeclarava livres por 5 annos; e amda .51uando 
assim não fosse, era claro que a leg1slaçao pos
tenor. revogava a anterior. F .. z ver quan~o ne
,cessita a proviocia de que se lhe pr~porc10nem 
meios para se est-1belecer a navegaçao, de que 
se tratava, a qual sendo de utilida~e evidente, 
por falta delles não pudern obter amda. 

o Sr. Getulio disse que a propo~ta n~o 
podia passar por não ter utilidade alguma, pois 
o Rio Verde pelo qual se tratava de esta~elecer 
a navegação para S. Paulo se achav~ d1s_ta_nte 
da cidade 50 leguas, seniio a navegaç'.lo ate 1m· 
pr,1ticavel corno se s>ibia por exper1enc1a. 

Quanto a dizer o preambulo da pr-·posta que se 
poderia navegar para Matto-Grosso, !ez ver que 
a não ser por S. Paulo ou Pará, era 1mposs1vel. 

Foi regeitada. . _ 
Approvai:ão-se _sem d1scuss~o as proposta do 

-conselho geral de Minall autonsando os parochos 
a passar certidões independentes de despachos
commettendo aos juizes de paz alguns encargos 
polici:ies - e erigindu em freguezias varias ca-
pellas. -

Seguio-se a discussão ~'~ p~oposta do. mesmo 
conselho abolindo os pr1vileg1os concedidos ás 
irmandades e ordens terceiras. 

O -SR. REZENDE observou que além de não 
virem especificados na pr .. posta os pri~ilegios 
que se querião abolir, nella se ex:ceptuavao do~s 
estabelecimentos. Votou contra ella porque nao 
havia bastante conhecim.entó de causa para se 
approvar, e mesmo porqua se os privilegios são 
odiosos a di~posição devia ser geral, e se uteis 
dev1ão ser con~ervados para todos. 

Foi regeitada. 
E11trou em discussão a proposta do mesmo con· 

selho dispensando os conegns, e m·1is dignidades 
eccle~iasticas da Sé de Marinnna para poderem 
aceitar as funcções de parochos. 

O SR. REZl!:NUE so oppoz a ella por desneces
saria, niio h11ven.10 lei quo prohibisse aos conegos 
e dignidades ecclesiasticas o aceitarem taes func· 
_ções. 

O Sr. Oarnoiro Leão tambem votou cnntra 
ella por lhe parecer desnecessaria, pois a maior 
parte dos conegos da Sé de M;1rianna furão 
parochos, e tinhào opposto as cadeir~s de conegos 
para procurarem descanço, e por 1s5o nenhum 
se aproveitaria da disposição da proposta; e quanoo 
mesmo della quizessem aproveitar-se, com0 não 
havia lei que prohibisse o aceitarem as funcções 
de parochos, ainda assim era inutil. 

O sr. Oarneiro da Ou:n.b.a. adv_ertio que o 
conselho não proporia uma cousa que não f:!o~ha~se 
de alguma utilidade, como melhor podenao m
formar os Sra. deputados de Minas. 

Achou inexacto dizer-se que nenhum dos conegos 
se aproveitari.1 da pr.,posta, poL"que além d•) arde· 
nado de 300S terião o rendimento da freguezia. 

O SR. REZENDE entendeu que era inutil e nociva 
porque tinha por fim arrancar os conegos das 
cadeiras para os emprt1gar nas parochias, como 
bem se deprehendia do preambulo. 

o' Sr. caetano de Almeida sentio dis
cordar com a opinião do 'sr. Carneiro Leão, que 
não sendo membro do conselho geral, não estaria 
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talvez ao facto das razões que moverão o conselho 
a fazer a proposta em_questão. Na ses~ão passada 
veio a·1ui Uma representação do. conselho geral 
d e Minas, que foi motivada por outra representação 
dos prebendados dfl Sé ·cte 1\!L1rhn11a pE1dindo 
augmento de ordenados: o consP-lho geral ·r,,pre
sentou que serifl conveniente elevai-os d" 300$ a 
5008; mas a_ assembléa, pela dtificiencia do the
souro não julgou deve:.- dar este augmento. 

Ora, tendo o conselho proposto a creação de 
parochias que já passarão nesta casa, e prova-

, velmente serão appr11vactos no senado, e vendo que 
de 13 ou 14 prebendados, incl•1sive os conegns que 
existem, muitos querem se!." vigarios, e q•.\e mlo 
podem aceitar estas funcções porque o bispo não 
concede que se retirem além <te certo nun1ero; 
julgou que para economisar, não augment •r o 
numero de empregados publicas e melhorar mesmo 
a sorte dos cunegos, co11vinh·1 que 8 ou 10 rece
be,sem parochias, onde podem fazer muit•.> bom 
serviço ao est.ado. . 

A<ivertio que era inexacto dizer-se que procu
rarão as cade,iras de c0ne,gos para desca11ço, por
que só 3 tinhão sido parochos, havendo talvez 
10 que possão aceitar as paruchias, com o que 
se pou pariã,, ao estado 2:000S; e se me!h.1raria a 
sorte dos conegos, que não devem ser prohibidos 
de as aceitar, querendo. · 

Reclamou a attenção da camara sobre a pro
posta, por ser muito interessante, nào se tratando 
de obrig·1r ou forçar os conegos, com» se h'' via 
dito, pois ficava-lhes livre o at:eitar>Jm o•f nii • .i. 

O Sr. Ferreira de Mel lo adVrli"tÍ» q11n ha
vendo na casa um prnject.<> im pressu sobre a ex
tincção dos canonicatos, convinha a liar-<e e8ta 
propusta para se tomar em c.111siJeraç>lO depois 
de a camara ter deliberado sobre o referido prn
jecto. 

Depois <ie mui breves reflexões não passou o 
adiamento. 

O Sr. Carneiro Leão -sustentou a sua opi
nião dizendo que não d6vendo fazer-se lei sem 
utilidade public,1, e não havendo alguma que ve
dassfl os conegos a se opporem ás freguezias, a 
proposta era desnecessaria, e não devia passar 
até porque os conegos que passas~em a parochos 
segundo a proposta ficariào com 300,9, ao que o 
nobre orador se oppunha porque não. convinha 
estabelecer differança nos vencimentos dos diffe
rentes parochos, devendo augmentar a todos, se 
assim se julgasse neces:;ario, mus não a uns, 
C.Pm exclusão de outros. 

O Sr. Forroira de 1\.1'.ello disse que se não 
ião crear ouvas congruas, mas dar aos conegos 
uma applicaçào mais util a elles e ao estudo, 
tendo ouvido até a um delles exprimir o desejo 
de aceitar uma freguezia. 

Advertia que com a proposta se não extinguião 
os cabidos, pois os coneg,is que ficassem podiào 
contiuuar a servir; e concluio mostrando a eco
nomia qut1 devia resultar desta disposição, que 
podia· servir de adjuctl)rio para outras despezas. 

o sr. Soares da ~·>ena votou contra a 
proposta por inutil e incurial; inutil porque não ha 
lel civil ou ecdesiastica que embarace a que os 
conegos passem a ser parochos, do que já houvera 
exemplo na Bahia; incurial porque o- objdcto é 
de direito ecclesiastico, e sua decisão não pertence 
á camara. 

Quanto ãs congruas disse que se são menores 
ou iguaes, nenhum conego quereria ser parocho 
por ter maior trabalho, responriabilidade; e se 
mflior~s, cumpria igualar a ellas as dos mais 
parochos. 

Foi regeitada. 
Seguio·sd a discussão da proposta do conselho 

geral da Bahia para augmento dos ordenados dos 
officiac~ da secretaria da presidencia. 

O Sa. MnNTEZUMA exp,óz que erà d'I maior 
necessiJade d 1r a estes uffilli,1e" meios de subsis
tencia; porque era impossível ·no tempo de hoje, 
e á vista do estado do nossu meio circulante, 
viver com os ordenadüs que vencem. 

O Sr. Ournelro Leão re~·mhcjceu que tanto 
este:> offic1ae~, co1no <>s de outras provincia~ estão 
mal "ervido>i de or.fonalos, tenrJ,, h»je muito mais 
que fazer, pois em Minas a respectiva secretaria 
deve ter communicação com 400 juízes de paz, 
e outras o.utoridades qne não ex1,;titlo antes, etc. , 
de maneira que o serviçl) se t8m tornado muito 
oneroso, e as secretarias 11ão têm offic1aes suffi
cientes, nem os orde11a1ios est9,belecidos chegão 
par:i. sua subsistencia. 

Appruvou porta"to a _resolução, pr.-1pondo-se 
talvez a oíf~recer uma medida ger<1l para todas 
:\S prnvincias. 

Pedio p.1rém explicação sobre as palavras do 
lo utigo-e111nlument.os por inteiro-pl)rque parte 
deste~ eml)lumentos pertenciã<> tambe1n ao secre
tario, e não sabia se a proposta tinha em vista 
distribuir pelos offfoiaes os emolumentos que 
antq~am.,nte vencia ,, secretario, e que a lei de 
20 de Outubro de 23 ma1lllou reverter para o 
thAsouro; ou se n.'to determinava tal divisão, e 
então nã<> vi,.hiio >l ser distribuídos os emolu· 
ment11s por inteiro. 

o Sr. Rebouças informou que tenllo a lei de 
20 de Outubro declarad1i qu., os secretarios não 
µerceberião em.1lumentos, o presidente da Bahia 
tomára a réS••lução de pôr á parte e,;te dinheiro 
que ain la está indedsll. e a cuja distribu·ição os 
offici,1es têm direito p1>r ser fructo de se.u tra
balho ; a<l~rescendo a isto que a fixação dos or
de11ad•>S fóra menor em attenção á percepção dos 
em .. l11mentod, de .mtintiira que se fossem suppri
mi•los estes, cumpria. augmentar aquelleo. 

Rtifei-io •>S grand~s trab.1111 .. s a que si; sujeitão 
estes offi.ciaes, S<lhindo àiariarnente·ás 3 e 4 horas 
da tarde, trabalhan.1·1 no,; domin~os e dias santos, 
etc., ao mesmo tempo que já se acabarão certos 
.,molumi<ntos que er,fo mui beneficos. 

o sr: Oarn.Óiro Leã.1> não duviJou que os 
offi•,iaes t1ves,em muito que fazi,r, e que os pre
se1Htis ordenadus erão peq11enos, mas entendeu 
ser injusto que o secretario do gllVMn0 não ti
vesse tambem sua parte nos eq1olument"s ou 
augmento de oruen'ldo, pnrque deste modo ficaria 
o 11fficial-maior da secrMt iria pernebend1> emolu
ment•JS, mais bem aquinhoado do que o secre
tario. 

Quant.J á diminuição de certos emolumentos 
provou que tinhão si-.!o substituidns pur ou trqs. 

o Sr. oa,.stan.,, achou que o Sr. Carneiro 
Leão tinha raz,\,,, mas não podendo a cam,•ra 
emendar a prop•ista, e não sendu por outrn lado 
possivel que os offidaes C•llltinuem a perceber 
tão mesquinhos ordenados, entendeu que era 
melhor approvar-se a pr.1posta e emendar por 
uma resolução o inconveniente lembrado. 

o Sr. Pire,. Ferreira. propoz o adiamento 
porque a cornmis~ão do orçament•J tinlia marcado 
uma q11arit1a para em tudas as províncias os 
respectivos prtJsidentes distribuírem segundo a 
maior ori menor capacidade ·dos 1:mpregados. 

o Sr. Paula A:raujo votnu contra o adia
mentn p.1r.se nã•> p·>der tomar uma medida geral a 
respeito de todas as provincias cujas cinium
stancias são muito d 1fferen tes umas das outras. 

o St•. Pires Feri:-eira .respondeu, que a 
comrni,são marcára as qua•itias em attençào ás 
circumstancias das d1fferent~s províncias, e em 
poucos dias a camara passaria a discutir a lei 
do orçamento, em que vinha incluiria esta dis-
P"siçã<i, que se11do geral, era preferível. , 

Regeitado o adiamento,foi approvada a proposta. 
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Igu11l sorto tiver!\~ outras jo mesn:io co~~Alho, 

transf1• rindo a v1lla ae S. Joa" Bapt1sta d Agu11· 
Fria pnri1 o nrrni11\ ~la Purilicação . de .Ca1~1p"s; 
e crig111d" 1~m fregu uz1as as cap~llus de l:>aut Anua 
e de S. Go1nç11\o. 

Ficou 11di11d11 peln hora um·\ proposta do con
selho i;:eral de Santa Cath.i.rina, . creando ' .na 
cid11tle da~ Al11t.:u11s uma cadeira de desenho h1s
torico e de urchitectura. 

Levantou se n sessão ás 3 horas. 

Sessão em 25 de Junho 

PRESlDENCIA. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvurln 11 act1 da antec~dente, foi ~ ~om· 
mis~fin d,; 0Rt11tiat1ca um offic10 do Sr. ministro 
da fllze11d11 re111ett1rndo outro da camara muni · 
cipal da villa dfl Mangaratiba, em que mostr '' 11 
illegalidarle e injustica com que os moradores 
do cur11t11 d ·• Snl1ta Anna d11 Itacurussú pret"n 
dem c}.,smemhrar · se do municipiu da.mesma villa. 

A's dH ili p\0111acia e constituiç!\9 outro do 
mesmo senhnr c11m 11ma representaçao de Eusta
quio Adnpho cfo M"llo e Mattos, pedind<;> o titulo 
do cons~lho, que diz com~et1r-lbe em v~rtu~e de 
haver sido nom ea do env111do extraordrnano e 
ministro plenipotenciario do Braz1l, junto á córte 
de Londres. 

A's de constituição e justiçil criminal outro do 
Sr. mini~Lro da jii.;tiça acornpanhad,1 de um 
ofilcio .to presid"nte das Alagôas relativo ao 
e .. tndo da suu trunquillidade. 

A' do suurie publica uma rPpresentação d.a 
cnmarn municipal da Parahyba pedindo provi · 
donciue contra o colem- morbus. 

A' de •liplomncia o requ~rimento de alguns Sr~. 
deput11dos, e outros que prP-te11rlem s~r . indem · 
nisndos. polo cofre das prezas d,is pre)UIZO!S que 
solTreri'io cm conseciu~ncia de t"rem sido roubados 
por corsarios na gu_erru com B1~enos Ayrds. _ 

A' de c .. nstituiçao o requerimento de Joao 
Ole1nento Larii::uerie, que pede se! naturali~ad 1, 

A' de peLiçõee os de D. Mana Manoela de 
. Ale11castro e dos empregados do 11rsenal de guerra 
desta córto. 

A' de poderPs o diploma do Sr. Valeria de 
Alvarenga Ferreira que vem substituir o Sr. 
Tobia!!I. 

Man•IOU·Se imprimir uma resolução vinda do 
senado para se concederá confraria da santa caRa 
àa miser1cordi11 da cidade de S. Paulo a fa,:ulda<le 
de elevai' o s eu patrimonio á som ma de 200 :000$. 

Foi recehid1l com agrado o felicitaçiio da so
ciedade dufonsora da liberdade e indepen·lencia 
nacional de 8. Francisco de Paula pela reuuião 
da camara dos Srs. deputados.· 

- O Sa. PERDIGÃ.O offereceu, e foi approv ado o 
seguinte requerimento : . . . .. 

e Que se officie ao Exm. mm1stro da Justiça 
pedindo-se o documento que ac0mpanhou o offic10 
ultimo do presidente d11s Alagôas. " ~ 

Te11do obtido a palavra pela,ordem, pedia 
O Sa. Onoa1co que o Si·. . presidente désse 

para ordem do dia o proj~c~o offerecido pelo ~r. 
Antonio Pddro ~obre a amn1st1a para o Maranhao, 
a qual lembrou que fóra pedida pelo conselho 
geral daquel\a provincia que expõe razões fortes 
e plausíveis para ser concedida. . 

o Sn. CAETANO DE ALMEIDA perguntou se já se 
tinha ucbado o documento subre o canal da 

.Pavuna, para procurar, o qual se adiára um 
requerimento do nobre orador. 

. O Sa. MACIEL informou que entregára ao Sr. 
Beliz.irio, que malhar poderia informar quando 
esti vesee presente. 

O ·ntinnou a discuss•io do reqirnrimento do Sr. 
MJ11tezuma adir1do na ses•ão antecedente. 

o Sr. Oarn~iro r...-ão IAmbrou que q11ando 
em outra SPssào se tratá"ª desta questão de 
ordem dissera que o ~ostume da casa era 
remett'erem-se. os relatorios dos ministros ás 
cornmissões, as quaes nem )?Or cnst11 1 ~e, n.em ~or 
obrigação imposta pelo regimento ate hoJe lem 
aprnsentado pareceres. 

Disse mais que o requerimento marcava praso, 
dentro do qual devião as commissões apresentar 
sens trabalhos, o que eca i11alimissivel em tra· 
balh0s intellectu>rns. . 

Ma,; o Sr. deputado autor do requerimento 
talvez não tivess~ em vista fazer com que se 
apresentem cnm preste~a os pareceres das com· 
missões, mas sim invectivar alguma cousa, lançar 
em rosto á maioria, que olle diz ser ministerial, 
que são homens depend t>n te:-1, e elogiar a oppo
sição corno não depe11d~nte. 

s .. bre isto julguei dever dizer alguma cousa . 
' Sr. presid1mte, olhando pnrn n maioria da 

casa vejo que na verdn·le tem muitos empregados 
publicos; mas nã" os ha tamh•Hn na minoria? 
E se -1 nu 5 membr.is rl11 mainri11 11110 si\o empre· 
gados publicos, devo por !sso j uignl·oH i n.de pen
dent11s, quan1io alcr1rns Ul\IJ teu110111 om s1 o que 
os póde torn•1r tae~? (Muitos aiioiados,) 

Tauto n!l maioria, como nll m111oria conheço 
hnmens independente~ de cura1Jter ainda que 
occupem empregos publicas. Não é n circum
stancia de ser ompr.,gado publico, que torna 
dep»nd.rnte o caracter de um membro da cas~; 
não é ta1nbem por ser ~ó mente deputado, e nao 
e111pr<'ga·lo publico, que um membro dest,1 casa 
é in•lepPn1lente: o empreg.1 de deputado é l:irga
m e11 te assala riado; e talvez aquelle, que 1nde
pentle11te se julga por não ter. e~prc~o pu~li~o, 
~eja 11 mai,; d•, pPndonte da. mult1dao, cuias µa1xoes 
lis .. ng!\a para ver s~ a:1s1 :n co11trn.11>t a ter. o seu 
unicu meio de subs1stenc1a. (Muitos apoiados.) 

O não occupar emprego publico não faz 
um homrm indepe.1dente, principalmente se este 
homem estiver acosturnado a viv11r de pensões da 
naçil.•1 11u á custa alheia. (Muitos apoiados.) Um 
tal ho'mem não póde ser i11depen lentA • 

Concluio dizendo, que se algum dos Srs. depu· 
t~dus tivessem que propór medidas ~ -;:is_ta d~s 
relatorios, que na fórma da const1tu1çao ~~o 
rnéras informações do g•1V•lrno á camara, pod.:_ao 
fazel :o mas não devião exigir qne as commis;;oes 
aprese;1tassem pareceres, 11 que não são . obrigadas 
pelo regi•no11to ou estyl•> da c11s11, e 111u1to menos 
pre,crevdndo tt1mpo p .. ra o_ dP.s_empenho .de. tra· 
balh ·1S intell~ctu11es, qlle uao sao SL1scept1ve1s de 
ser apressa·los. 

V t••U c11ntra o re •1uerimento. 
o Sr. Reb »uça.s tiissfl que recommendar a 

um. c11rpo ou a u111a pe.ssoa, que faça o seu dever, 
não pó•le se.r injuríos.1; tanto assim que a 
camara convidava até aos outros poderes, que 
nunca tumárão isto como injuria ou ataque: que 
o requerimento não marcava tempo, e que o 
argumento a tal respeito produzido não procedia, 
porque tamQem S6 ~ , 1va quando a camara decidia 
qu" qualqq,er negocio é urgente. . 

Falluu Lnrgamente·sobre a necessidade de tomar, 
algumas medidas acerca do j_ury, até porque o 
·nohre orador tem que intentar urna acç~o c:ontra 
o governo ou · contra o redactor do Diano do 
Governo, para dar ao menos uma satisfação ao 
povo do Rio de Janeiro a respeito de calumnias 
contra elle publicad11s no mesmo Diario, pare· 
cendo ao nobre orador que o dizer-se alli que 
el!e promovera uma rtivol~ção de. captivos, e 
viera amarrado, era. a as~erçao a mais capaz pos
sivel de distinguir a immoralidade do governo 
actual, contra o qual se pronunciou nos t.ermos 
os mais fortes. 
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Mostrou dPpois qne tendo sido calllmniado no 

tempo do gwerno transacto, Rt"l just1fi~ára legal
mente, e q\1'e nunca vi.;ra amanado. 

Passando a faltar sobre as provide·nc!as que 
pedia o governo, disse que se "rào necP.s,arias, 
dtivião dar -se, mas na forma da constituição, e 

.se não erão necessarias, m••s se qu«ria destruir 
tudo o que era de l11gal, e no seio da rPprttAen
tação nacional bouves>< e alguem que nàn cont'!nte 
de louvar uma admirdstraçâ11 reconheci,J1rn11:111te 
perversa e atroz, quizess" levar o vi11pi<11dio a 
ponto de render um suffrngio indigno por rneio 
das leis, cumpriu que o Brazil ao menos conhfl · 
cesse quem são capazes de tanta miseria e vili
pendio. 

Depois de mais alguma.; re.fhxÕt\S julgou que 
o requerimento devia ser approvado. 

O SR. PsEsmENTE declarou que a materin ficava 
adiada. 

Pedida a urgencia, entrou esta em discussão. 
O Sa. FEB.REUu\. DA. V i;:IGA. disse que a ·· apoiava 

porque tod"s os dias havia uma orchesta pouco 
a~rad>.tvel, e era justo que se tncasse em um só 
dia a symphoriia toda até para maior harmonia do 
instrumental. 

o Sr. carneiro fez ver a necessiiJ,.de da 
se acab~r com a discussão deste requnime11tn. 
que fôrn offerecido por escripto para tlar occsüi\~ 
á diseussão que tinha havido, não se llrnitantlo 
seu 11utor a pedir que as commissões dessem seu 
parecer, mas invectivando contra a màioria da 
camara tratando-a de ministerial, e usando de 
ínsolencias que o nobrs orador não sabia qnand·• 
teriào termo, porque, admittindo que a to•hs os 
membros da casa e licito combater as opiniõ-.s 
contrarias não· podia concordar em que ulguem 
tivesse direito de atacar !l maioria. 
Pn~sando a fallar sobre a correspondencia 

publit:ada no Diario do Governo, da quul o Sr 
Rebouças se mostrá.a offendido, fez ''êr que as 
folhas usguP.ntas havião iusultado a muit"s mem· 
bros da representação nacional, sem qu" con1tudo 
estes Srs. deputados aggravados na sua h11nra 
particular dis~essom o que acabava de pr .. forir 
o Sr. R"bouças, chamando de pr,rversos, trai
dores e indignos, o~ membros da administração, 
epithetos que applicára tambem á camara, como 
bem SA via do sm1 discurso. 

Vejamos, Sr. presidente, qu~m é mais insolente, 
se .aquelle que calumnia um homem,· se um 
deputado do Brazil que insulta â can111ra toda; 
se um deputado que insulta a homen~, que tanta 
ou mais llllnra têm do qua e.lle, que nunca pHd1rão 
cousa alguma ao g<iverno, qU•lndo ell..i já pe.dio 1 

Depois de mai.,; algumas reflexões neste ~entido, 
votou pela urg~ncia. . . 

O SR. REB,, UÇAS votou pela urgancia, e dP.clarou 
que nii" tivera t<n1 vista offender à caruara di
rectamtentP-, pois fallâr.1 bypotheticamente olhando 
para o fuluro. 

o Sr. Oarnellt"'O Leão tambem votou pela 
urgencia para se decidir esta questão, e foz vêr 
que ninguem tinha razão, porque os mesmos 
senhores qus que~tíonaràu sobre o nego•cio do 
jury erão membl'ns da commissão de justiça civil 
a que se acha affecto, a .qual não se compunha 
de d .. putadns da mai<lfia, pois Hã.o os Srs. 
Rebouç.-s, Barreto e Cesariu de Miranda; pll 

·dendo estes seuhores aprei;entar· seu parecer 
separado indepen·lente do d ·• commissão de con 
stituição, o quM ta111bem foi rem«ttido. 

Foi regeitada a urgencia depois de mui breves 
reflexões. 

Entrou em S• dfacussâo o projecto de lei para -
a fixação das forças terrestres para o anno ftn .. n
ceiro pruxirno futuro. 

o Sr. Monte.GuD'.la eptendeu que o artigo que 
'rata ~o estado-maior devia ser eliminado do · 

projecto porque devia ser incluido no projecto 
de organisação geral do exercito s não em uma 
lei an nua!. 

Não foi de opinião em que a disciplina do 
ex.,rcito ganhasse em ficarem avulsos muitos 
officíaes do estado-maior, porque um homem 
addido a um corpo tem neces~ariamente mai$ 
disciplina do que um que està avulso, isto é, 
t.IPstaea1\o dn corpo, não tendo relação com outro!! 
offici11es, nem com o serviço. Além disto 
achou que o artigo era injusto, e dava 
muito arbitrio ao governo, e para prevenir 
totlos "stes inconvenientes, propo:z: que o art. 7o 
f,,ssA substituído por uma emenda, para quo- os 
.officíll.es a.vu\sus sejão addidos aos corpos orga
nisadoa, ou que se organisarem; e se preenchão 
com os officiaes do est>1do·mai11r, segundo a· sua 
maior capacidade, os commandos de praças, 
fort1Jlezas, empregos nos quarteis-g1meraes, ar
senues, hospitaes militares o outros de igual 
natureza. 

O MESMO Sa. MoNTEZllllfA. offerecen ao art. 11 
a seguinte emencla : 

"Depois das palavras-fica autorisado-diga·se 
-a preeucher a força fixaJa. pela l<:Ji por meio do 
eng .. ja111e11to voluntari::l, que será r~partido
etc. ; suhstitui11do-se as palavras-recrutamAnto 
e recrulatlos-que vém no resto do paragrapho 
por-eng,;j•1mento e engajados.» 

Foi ap .• iada. 
O Sr. Francisco do Rego disse que vota

ria pela emenda r1üativa ao estado-m:üor se alia 
prevenisse o arbitri•>, o que não tinha lug'w 
porque por ella se aut.irísll.Va o governa a escolher 
os mais habeis, sendo o governo juiz desta 
habilidade. 

Quanto à injustiça fez vêr que todos os mili
tartJS c11nheceriii•1 que tal injustiça não havii<\ ; 
havendo ant~.s injustiça para ficar com os otliciaes 
do ex .. rc1to,porque p1tssando a avulsos os do e~tado
maior, cuja segunda e terceira classe não tinhão 
prumoçllo, por serem com» os veteranos delles, 
podi:'io ser escolhidos pelo governo os mais 
babeis para a tropa de linha, com o que os officiaes 
de linha iiio sofftei·, porque se isto niio hnuvesse, 
elle,; teriào maior · facilidade uo augmento dos 
posto~. 

Votem pelo f\rt. 7•, sem alteração, pnrque além 
de elle . tender a simplifi.c•H a organbação dos 
offi.cilles do exercito do Bi azil, apresentava a 
vanlagem de se repararem muitas injustiças 
que tem soffrido os do estado-maior, em conse
quencia du suas passagens para aquelle corpo. 

Q Sr. t\1o:ntezuu::i..a. entendeu '1Ue >\S razões 
produzidas pelo Sr. Francisco do Regu não des
truiào a necess1dad" da emenda ; vencia a injus · 
tii;a do art. 'lo ,fü projecto, mamando o serviço 
em que o g •vemo dev1u empreg••r os officiaes do 
estado-maior, segun<l« a arrna a que pertencem, 
emquanto o artigo deix·.i.va. um gt.;ndd arbítrio 
ao governo. 

Pareceu-lhe que o Sr. Francisco do Rego fôra 
contrauictorio quaot.lo, depois de ter dito que 
votaria péla ement.la, se prevenisse o arbitt·io, 
votára a favor do art. 7•, pois daqui se devia 
coucluir que o artigo é mão, e como tal não 
devia appruval-o. . 

Não t.ive duvi-ta. em abandonar a sua emPnda, 
um ·• vez que fosse substituída por melhor dou
trina. 

o Sr. Francisco do Rego disse que 
dizPndo a emenda -segundo a mnior capacidade 
- era claro que fica ao governo o arbítrio que 
se t1nh11 e1_11 vista prevenir; e por-is~o não havia 
contra.Jicção em o nobre cradol' votar contra a 
emenda, que não preenchia os fins q9e se pre
teudião, e 1.1 favor do artigo que da.va'ao gov11rno 
um arbítrio necessario para melhoramento do 
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exercito, afim de elle escolher os melhores offi
ciaes para o exercito. 

Apontou mais a injustiça da emenda, emquanto 
queria que os offici11es avulsos ficassem a·ld1cios 
aos corpos, fazendo o 111esmo serviço que os 
outros, srm vencerem as gratificações e vanta
gens respectivas 

O Sr. Maciel fez ver que se o art. 70 era 
enxerto na l .. i, igualm•mte o era a parte rela
tiva aos batalhões de caçadores e companhias 
de ped.,strr.s, c0ntra o que aliás se não fallára; 
sendo até de organisação tambem a emenda do 
Sr. Montezuma, e amda mais miuda do que o 
artigo de cujo desenvolvimento fugira a com
missào. 

Quanto a dizer-se que ,os officiaes do estado
maior tinhão mais disciplina, declarou que era 
inexacto, porque nem uns nem outros tinhão que 
fazer. 

A respeito da injustiça e arbitrar1edndê-, ref<-J
rio-se ao que dissera o Sr. Francisco do RAg••, 
sendo o nobre orador de op111ião que algun~ 
officiaes avulsos fosgem para os corpo_s, afim dl'I 
se conhecer t;e têm completa incapacidade de 
servir, ou se podiào ser aproveit>1dos, sendo 
tirados para os corpos, segundo suas antigui 
dades. 

Conduio, mnstrando que era impo,;sivel addir 
aos corpos o grande numero d·~ officic1es avulsos 
que ha, e até contrario á disciplina. 

Depois de mais algumas i:efiexões sobre o 
art. 70 e e111enda relativa ao engajament1J, que 
o Sr. Mo11tezuma su . ..t1intou,- aprt>senlando o 
exemplo de outras nações qufl não adrnittAm 

- - recrutamento forçado, que até julgou ir de 
encontro ás n••ssas instituições, procedeu-se á 
votação e foi ap-provado o artign com pequenas 
altera.;ões na redaccão, e rejeitadas as emendas. 

O SR.- MoNTEZUMA declarou ter votado contra 
o recrutam.;nto forçado. 

Prestou o competente juramento e tomou assento 
na casa, depois de approv>tdo o respectivo pa
recer da ~ommíssão de poderes, o Sr. Valeria 
de AI varenga Ferreira. 

Seguia-se a discussão do lo artigo da lei de na
turaltsação com a emeúda offorecida pelo Sr. 
Carneiro da Cunha. 

o Sr. Ri beiro de An.drada mostrou a uti
lidade que della resultaria ao Brazil, citanlo 
exemplos de ontras na.;ões antigas e modernas, 
onde homens naturalisados, longe de serem nocivos 
e perigosns, tiuhào feito grandes S8rviços á patria. 

Conduio votaúdo' para que se discutisse, e fosse 
approvada. 

o Sr, Oarneiro da Cunha para resp•mder 
a algumas objecções off.,recida• pel•i Sr. Lobo em 
outra sessão fez vêr que a lei não podia trazer 
comsigo os ínconve11ientes que se tinhão apont'ldo, 
porque se triumphasse na Europa a cansa da li
berdade, como o nobre orador muito de>ejava, não 
virião r.bsolu_tistas para o Brazil porque --a expe
riencia tinha mostrado, tanto em Portugal como 
na Hespanha que este triumpho não fôN acom
panhado de perseguições, sendo antes os absolu· 
tistas poupados pelos homens verdadeiramente 
liberaes, ao mesmo tempo que era bem diverso o 
procedimento dos absolutistas, -cuja causa, se 
triumphasse, faria emigrar muita geute;· para não 
ser perseguid''• a qual, não ach4ndo em parte 
alguma do mundo mais benefico sólo e hospitali
dade do que no Br 1zil, viria ajudar-n.,s a sustentar 
a caus:i da razãu e Lia humanidade. 

Quanto á M 0 intes•1uieu, qurl .o Sr. Lnbo citára, 
fez vêr que elle fóra combatido por mui hab~is 
pen11as, e e~tava provado que não tinha razã.i 
quando attribuia á naLuralbaçào de estrangeiros 
a decadencia tl:o imperio romanu, sendo muito 
diversas "s Qausas que para isto concorrêrão, e 

que jul11ou desneéesse.rio referir para não cansar 
a camai'."a repetindo o que alia sabia : que era 
impossível hwer liberdade entre um povo que 
tratava só de escravisar os - outros povos; e que 
alé1ri de não terem estabilidade de governo como 
o que tem hoje os governos representativos bavião 
cabido em tal corrupção, que lhes fõra impossivel 
conservar tão vasto imperio. 

o Sr. Oosta Ferreira lenibrou que devendo 
tratar-se do lo artigo da lei, o Sr. presidente devia 
convidar os Srs. deputados a fallarem na ordem, _ 
pois a utilidade da lei já fõra reconhecida pela 
camara na occasião de passar em la discussão. 

o Sr. Rezende entendeu que o unico argu
mflnto que se podel'ia ter produzido contra a lei 
era 11 sua utilida•le, porque sendo uma a elegi
bilidade das vantagens 1nai~ preciosas para o 
cidadão, esta era nega.la pala constituição ao 
cidadã<> natural1sado, c1>11tra o que se pratica em 
todos os estados republicanos que concedem este 
direito. -

Como porém, a constituiçãe mandava fazer 
uma lei de naturalisação, nàu se oppóz a que pas
sa-.se esta, re,;ervandu-se para em tP-mpo compe
tA" te off-,recer emendas neces~arias pa1·a ser 
reformada. 

Fez vêr que na sua opinião, a patria é todo 
o lugar onde um inolivi 0 luo vive seguro debaixo 
do pl'otecção das 1Hi$ apezar de sempre ficar alguma 
lembrança do lugar 011de o home1n passa a sua 
menin1ce, da arvore a que costumava abrigar-se, 
etc., loembra111;a ·iue muitas vezeti ó interesse, e 
outros laços lJU" o prendião á nova patria em 
breve desvanec1ão. 

Q1rnnt•> ao m>1l qufl podia resultar da lei da 
naturalisação, mostrou que nenhum, porque tanto 
mal podia fazer um estrangeiro antes, como depois 
de naturalisado. 

Achou na lei uma especie de contradicção do 
Si 1° com o 2•, porque admíttindo no lo que o 
maior de 21 annos possa ser naturalisado, diz no -
2<>- que deve estar no g1izo dos direitos politicos 
e civis, quando lhe parecia que em nenhum paiz 
da Europa um homem que tem menos de 25 annos 
goza destes direitos ; vindo portanto o Si 20 a ex
cluir a·iuelles que o Si lo mandava admittir; não 
po·iéndo servir de argumento o ttJr-se decidido 
que no Brazil um ind1vid.1.o é maior na idade de 
21 annos, porque o artigo trata do goso dos di
reit·•s.p.1lit1cos e civis no paiz dcl onde o estrangeiro 
é natural. 

Achou escusado fazer declaração alguma a. 
respeito dos principins religiosos, porque se com 
isto •e tinha em vista prev,mir que elles possão 
ser deputados, era desnecessario, porque'a consti
tuição1 os exclue. Pedio portanto a suppressão das 
palavras - seus princípios religiosos. 

N'lo achou razão naq uelles senhores que tinhão 
combatido a lei, fundad,is em que não ha segu
r>1nça individual n~ Brazil, porque tem-se conhe
cido o contrario, havendo talvez mais garantias 
do que seria justo e conveniente dar aos estran -
gt1iros, como bem provava o que pela imprensa 
p11blicavão estrangeiros, que procuravão revolu
cionar o Rio ·de Janeiro no dia 17 de Abril, 
facto este que era um desmentido sulemne da. 
asserção de que não ha no Brazil segurança in
dividual. 

o sr. Pereira Ribeiro votou a favor do 
art. 1<> : expóz a necessidade que tínhamos desta 
lei, vantagen~ que delta tinh'.io resultado á Ama
rica Septe11 trio na!, e que resultarião ao Brazil, 
já pelos aug111entos_ de sua população, já por outras 
muitas razões que expõz. 

o Se•. Aurellann disse que tendo esta lei 
passado em 1• discussão, e tratando hoje da se. 
gunda, lhe parecia desuecessario provar. a utili. 
dade della, porque Q maioria da camara já. a 
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tinha reconhecido; e por is~o pedira a palavra 
para ent~ar na aualyse doR artigos della, o que 
lhe parecia dever occupar aos senhores que a seu 
respeito quizessem f..llar. 

Pelo que respeita é. parte religiosa, declarou 
que fôra p1evenido pelo Sr. Rez,rndll, pois nio 
sa~i~ a que fim vinhão as palavras - principios 
religiosos - quando a constituiçiio, art. 50, consa· 
grava a tol~rancia dos culto!!. 

Propõz a suppr•'Ssão do ~ 2• não só por estar 
e~ cuntr.adic.;ão com o lo, como porque tendo a 
lei em vista facilitar a naturalisação de estran
ge_iros, ia por este modo difffoultal-a, nitl) per
mltt1n~o. que algu!n se ,naturalise antes de guzar 
dos d1re1tos politicos e civis no seu paiz, de que 
só podia gozar tendo 25 de idade : fez vêr que 
d.esta disposição res11ltavão dous males gravis· 
s~mos : 1°, não admittir os jovens de menos de 
2D annos, quando são elles talvez os mais proprios 
para serem naturalisados, por isso que poucos 
laço~ de affeiçiio, amisade e interesses os ligão 
ao palz natal ; 2°, porque ia privar da naturali· 
sação um homem que por qualquer motivo;tivesse 
perdido os direitos politicos e civis em sua patria. 
quando a circumstancia de ser obrigado a sabir 
do Heu paiz natal era já uma correcçào assás 
gr~nde para, no caso de ter commettido algum 
crime, o melhorar e tornar cidadiio util entre nós. 

Farão apoiadas as emendas dos Srs. Rezeude 
e Aureliano. 

. o sr. Lobo disse que entendendo que as 
c1rcumstanctas actuaes do Brazil não · p~rmittem 
que ·se laçn uma lei de naLUralisacàn, como a 
presente está rndigida, e o nobre orador dese
Java. que fossf' feita em outra- sessão, propuzera 
o adiamento do projecto, sem se decidir contra 
elle, fundado .nas rttzões que então expe11dêra. 
Julgou- se porem obrigado a dizer il<•je mais 
a_lgnma cousa para salvar a sua reputação e 
hv.rar-se de qualquer imputação que se lhe 
q~1zesse fazer por se ter declarado contra uma 
lei de naturalisação, que se havia sAr de rigci
ro~a jus~iça para a nacão poder receber. em seu 
se10 a cidadãos de todo o mundo, e por isso 
declarou que. se oppuz.era ao projecto, porque 
rece1ava muito e contmuava a receiar que a 
admissão de estrangeiros actualmente no Brazil 
q.u.e podem com facilidade exercitar poderes po~ 
ht1cos, eleger e tran~ferir os direitos da sobe~ 
rania naci 0mal, q11e devem ser exercitados pelos 
repre~enta11tt:1s da nação, fizesse <:om qtte estes 
direitos fossem exercidos por uma massa enorme 
e consideravel em relação á população do Brazil 
donde pod~r1ão n ··~cer. males d1ffü:eis de prever; 
e talvez a111da me.is d1ffi~eis do remediar. 

Fez vêr que se não dHclarára contra a admissão 
de estrangeiros no Brazil, desejando antes que 
fosse up111h .. ado de. população européa, que trou · 
xesse p.i.ra o Braz1l a sua industria caµ1taes 
civilisaçào e costtime~, 111as entendeu' que par~ 
yirem habitar o. 11osso HÓ!o aquelles que para 
isto forem convidados pelo interesse não era 
?ec~s.saria a lei, não sendo ella, mas a' sf!gurança 
rnd1v1dual e de propriedade, que attrahe ao 
Brazil os estrangeiros. 

~osistio no principi<! ~stabelecido por MontflS· 
qu1e.u de que. a _!ldm1ssao de estrangeiros aos 
d1re1tos de c1dadao havia concorrido em grande 
pa.rte. ~ara a decadencia do imperio romano, 
pnnc1p10 que o nobre orador ainda não "Tíra 
refutado · nos diffdrentes autores. 

Dada a hora, ficou a materia adiada. 
Levantou-se a sessão ás 2 horas e 1 quarto. 

TOUO 1 

Sessão em 26 de Junho 

PRESIDENCU. DO SR. LIMPO ng ABREU 

:\-Pi;>rovada a acta da antecedent<1, foi á 2• com. 
m 1ssao d.e fazenda um officio do Sr. ministro d~ 
fazenda mcluindo outro em quti o · presidente 
do ,R:o-Grande do Sul dá conta da creaçiio de 
mes,as de d1vers11<; r~ndaa naqu~lh pr11vincia. 

A de guerra, outro do Sr. mi11i,;tro do imperio 
pedi~1do pr'.>Videncias ácerca da remun~raçã11 de 
serviços militares. 

A" de pensões e ordenados, outro do mesmo 
~en~or _ sujeitando á approvação da camara a 
JUb~laçao concedida pelo governo ao padre An· 
tomo de. AlrntJida Pacheco Oesláo na cadeira de 
gnimmat1ca latina da cidade da Bahia com 
ordenado pr.r inteiro. ' 

A' de industria e artes, o requerimento de 
cu,todio José da ~ilva. 

A's de con~tituição e marinha, o de José Antonio 
Santiago. 

A' de constituição, a proposta do conselho 
ge!a.l da Santa Oatharina emendada pelo senado 
er1g,mdr1 em . v~lla a puvoaçã? de Garópas. 

A de pAl1çoes, o requenment·i d~. José Ale· 
x:a11drino Dia~ e Manoel de Suuza ()·Idas. 

A can!ara ficou i11teirad» do officio em qr1e o. 
secretario do senado con1mu11ica t t<r aquella 
carnara adoptado varias resoluções da assembléa 
geral, ~s quaes vai dirigir á sancção impel'ial. 

Onntrnuando a discussão do requerimento do 
Sr. Mont•·Zuma pal'a serem C•>nvidad"s as com
mis,ões da casa, afim de dnrem seus pareceres 
sobre os r.elatorios e mais neaocios a seu cargo 
disse º ' 

O Sr. Oesario de Miranda: - Sr. presi· 
d"nttJ, tenho de fallar sobre este requerimento, 
d.evo confe~sal-o, eu o faço com amargura. Con
sidero seu 1llustre autor summamente ei::1ixona•fo 
e tal vez . minha li oguagem, apezar de ser natural: 
mente fna, vá incitar ainda mai;:; seu unimo onde 
cordialment'l desejo que elln produza o · ~ffoito 
·contrario. Mas se eu disser couaa que o magõe, 
mere.cq_ desculpa, sou forçado; rêspondo ás suas 
argu1çoes . 
. Não se persua~ão, senhores, que o fim osten

sivo dest9 requenment•i esteve nas vistas do seu 
autor quando o offereceu á consideração da. 
camara. 

Ain,'\a estou sentindo o choque extraordinario 
que .expP.rime11tei., produzido pela parte que ouvi 
do d1scur~o com que foi motivado o requerimento. 
em di~cussão. Trne.va por este s11lãu uma voz 
aterra 1lora, denuuciando um crime espantoso que 
se pintou. com as mais negras côres 11 Pedia .se 
uma 111ed1da de que se fazia pendente a salvação 
da patna; oravn então nm Sr. depul11do, que, pClr 
seus principios de philantrophia, se tem nesta 
ca-a C··DSta11tomeute declarado defttnsor dos foctcs 
crimes, e cujo co11stltucionalismo o tem levado 
sempre a empreg11r toda a sua vehemencia contra 
medidas de salvaçíio; mas era este crime espan
toso, de que se fazia denuncia, o silencio das 
commissões de justiça civil e criminal, ácerca do 
relat()rio do unico ministro de estado, o dos nego· 
cios da justiça ; a medida unica de que se fazia 
depen?er_ a salvação du patria era o parecer destas 
cumm1ssoes acerca dnquel!e relatorio ; o resultado 
de todo. este estrondo foi o requerimento pedindo 
que se convidem as commissões para a respeito 
delle interpôrem o seu -parecer\ Ora, quem não 
vê, senpore~, que n um requerimento simpl1ssimo, 
.como. e este, que foi sempre do estylo da casa 
fazer-se vocalm1rnte, e nunca soffreu opposiçiio, 
precedeu sem necessidade um preambulo tão 
estrondoso ? Perrnittão-me pois que o julgue in- · 
t~irament'e ocioso, e que concorde com , o que já 
disse nesta casa um Sr. deputl\do, que tal pream-

18 
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bulo mostra bem· que o seu illustre autor não 
ieve em vista o que ostensivamente apregóa, mas 
arguir . esta aui:1'11sta camara pe!a maneira a mais 
aviltante que se pôde imaginar. 

Disse-se, senhores, que a maioria da camara era 
composta de membros Lão corrompidos, que apoiava 
todas as medidas de uma administração pnversa 
só com a esperança de empolgar f'mpregos l_ l I 
Disse-se nrnis que estf\ 1naioda indigna estava 
culada ácerca das medidas que pedia o mi1iistro 
da justiça, porque esperava p.,las occasiões de 
desordem para passarem turnultuariamente l l l 
Disse-se finalmente que erào crimi11osas as com
rnissõe:s de justiça civil e criminal, porqu<::, en
surdecidas aos clamores da patria, não (1ffereciào 
as medidas que erão pedidas e se julgavão ur· 
gentes. 

Quanto á 1" arguição, isto é, que a maioria 
da caLtÚ1ra é composta de membros corrompidos, 
que com a esperança dos empregos apoião medidas 
cru eis ... Sr.presidente, de passagem tocarei primei· 
ramente na contradicção que envolve esta pro
posição. 

Accusão·R0 as commissões compostas de mem· 
bros da maioria, po·rque gua1·dão o silencio sobre 
a~ medidas que pede o mmistro da justiça, accusa
se a maioria porque "Puia medidas contranas 
á prosperidade publiM l l l Se a maioria apoia 
todas as medidas por mais hostis que sejão ás 
liberdadi;s publicas, como o crime das commissões 
tiradas da maioria é o silencio ácerca destas 
medidas ~ 

Qua11to á justiça ou injustiça, senhores, desta 
arguição, eu deixo ao juízo dos que a ouvirão 
e lerem a uecisão ; elles cotejando o caracter do 
bo11rmlo membro arguente, e dos membros da 
maioria arguida, dêm a cada um o que fór seu ; 
a elle só me cabe dizer que a n'!speito de alguns 
membros da maioria que conheço de perto, eu 
podia produzir factos que, se 11áo mostras~em com 
evid1rncia ao Sr. deputado que não são atacados 
dessa :;êde de err.pregos que lhe~ é attribuida, 
pelo menos tira vão-lhe tndo o lugar de os tratar 
com tanta indecencia. Membro da maioria, a que 
tenho muit.l honra de pertencer, e pai de 7 filhos~ 
quer a Providencia que eu tenha onde os recolha 
e viva com elles ao abrigo da necessidacje, paN 
manter ; -portanto não sou mordido desse ferrete 
de me ser forçado a corromper o seu espírito 
juvenil com exemplos de tnuta baixeza; estes são 
os meus se11time11tus, e ass1 m julgo do caractér 
daquell~s honrados membrus da maiuria, que uão 
tenho a fortuna de conhecer de perto. 

Direi mais que nesta sua arguição o Sr. depu
tado excedeu a todos os limites da decencia; não 
foi o homem generoso, e nem se !JOrtou com aquella 
tlelicadesa ile que t'lnto se vanglorêa ; arndu figu
rada a hypulhese de ter· elle por ininiign t"da 
a maioria ou algu11s de seus 111e11>bros. Mvlestar 
o inimigo é sentimento ordinario do homem offeu
didu ; perdoar as inj11rías, julgar com equidade 
as acções dos outros, desculpar tudo quanto 
adn1ittH desculpa, isto é que eu julgo sentimento' 
extraordinario, proprio sómente da alma bem 
formada, que, conhecenJ.o as vantagens que re
sultão da união geral de todos os membros da 
sociedade, para a qual nasceu, trabalha com 
todas as forças para manter essa união, ainda 
com se.crificio. dos proprios interesses e repressão 
dos seus affectos mah vehementes. Ora, no caso 
de que tratamos, a qual destes sentimentos se 
approximou mais a conducta do Sr. deputado '? A' 
do h"mem offentlido que rnspira principalmente 
vinganç,i, ou á do homem bem formado e generoso 
que trabalha principalmente para a união dos 
membros da sociedade '! Sempre o considerei 
possuído deste!! sentime11tos, mas, perdóe-mo o 
honrado membro, por esta vez se. mostrou antes 
possuido do espirita de vingança ; direi mais, 
offendeu ? nosso regimento, que prohibe .o em-

prego de expressões que possiio magoar de qual· 
quer modo o amor proprio de indivíduos, quanto 
mnis a honra e dignidade d•• casal Incorreu em 
censura, e devia ser reprehendido por esta ca
mara, a quem compete a policia da casa e cor
recção de seus membros. Se o honrado membro 
como homem se não portou bem nesta sua ar
guição, muito peior se portou como deputado. 
A voz de legislador não é a voz da; paixões; 
esta irrita cidadãos contra cidadãos, arm-a cla~ses 
contra classes. A voz do legislador é a voz da 
j usliça e da imparcialidade, é a voz harmoniosa 
da razão, u11ica qu1i tem a força de conciliar os 
animo:;; os mais desvairado~ ; é a linguagem da 
constituição, linguagem angelica, linguagem que_ 
sobre a terra só e continuamente se deve ouvir 
em um co1.gresso de legisladore!?· 

Tratemos da 2a arguição : disse o honrado 
membro : es;ia maioria indigna está calada sobre 
as medidas que pede o governo, porque está es
perando a primeira occasião de desordem para 
as fazi,r passar tumultuttriumente 1 1 1 

Sr. presidente, esta arguição nem tenho von
tade de a refutar, porque por si mesma se des
tróe. 

O honrado membro não nega, antes a:ffirma, que 
os n.emuros da maioria uão promovem as des
orde11s, não coucitão para rusgas ; estas são con
trarias á ordem de cousas que a maioria sus
tenta, logo, a maioria sustentava muito mal o seu 
partido, porque fazia pendente a concessão de 
wedidas indispensaveis de um facto que poderia 
não verificar-se. Se a maioria tem nas irnas mãos 
fazer passar taes medidas, porque as níio propõe? 
Para o que e,;pera ? Esta arguição é semelhante 
ás outras com que se têm offendido a maioria 
da camara. Só lembrar~i mais uma para mostrar 
quanto uós erramos quando estamos possuídos 
de alguns sentimentos que nos não permittem 
olhar p·•ra as cous11s com tranquilli<l11de. 

Aqui se di;.se ·que a maioria quiz dar á regencia 
a nttnbuição de dissolver a camt1ra, porque com 
isto se tiuha em vista que no intervallo entre a 
dissolução de uma camara e installação do outra, 
se estabelece~se um poder dictatorial, se des· 
truisse a liberdade da i111prensa e se fize~se tudo 
quanto ha de mais offensivo á.-; liberdades pu· 
blicas ; mas o facto é que essa maioria que 
a~sim se argue, negou á regencia a attribuição 
de dissolver a camara. Quanto as paixõr·B per
turbiio entendimentos aincta os mais illustrados 111 
Accusa-se a maiorin da camara por um facto 
que é evidentemente destruído pela decisão da 
mesma maioria em sentido contrnrio \ Eis como 
sempre é arguida a maioria! 

lVI01s vamos á 3• arguição. Diz o nobre deputado : 
os membr .. s das cummissões de justiça civil e 
criminal são criminoso~, porque, ensurdecidos aos 
clamores da patria, não têm propm;to as medidas 
que o governo exige para a salvação publica. o hon· 
rado membro é injusto nestaarguiç>io. Note-se que os 
relaturios são eu viados ás com missões para dtJUS fins: 
1°, para que cada uma dellas na parte respectiva 
denuncie os ministros dos actos que tiverem 
praticado contra a constituição; 2•, propór as 
medidas que julgarem convenientes para sustentar 
a boa ordem, cingindo-se ás informações do 
governo; ainda até hoje não foi estabelecida a 
regra, nem imposta a obrigação ás commis,ões de 
accusarem os ministros, não entendendo que são 
accusaveis, nem a proporem medidas só porque 
são lembradas pelos ministros, quando não reco· 
nheçào á immediata necessidade dellas. Sendo 
esta a rPgra até hoje praticada nesta casa, já se 
vê. que os membro,; da cummissão não só não 
merecem a impulação de criminosos, por nada 
terem ditei sobre o relatorio, não infringirão 
regra que a isso os obrigasse, nada achando que. 
dizer,masaté não merecem a imputação, porque não 
acharão facto que o tornasse digno de ser accusado1 
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e julgão á vista do r elatorio do ministro da justiça 
que as medidas lembradas por elle, ou se lich>10 
dadas, ou não são tão urgentes que se tomem 
desde já. 

Para provar esta minha asserção eu ecompa
nbar'ei o ministro em todo o ·seu relalurio. O que 
diz o ministro? Começa por fazer exposição dos 
acontecimentos tristes que o espirita revolucio
nariu fez apparecer, assim nesta, como em outras 
ptovincias do imperio. Que criminalidade t em o 
ministro em expõr taes factos? Se os factos são 
criminosos, a exposição delles é innuce11te. E que 
medidas hii•• de propõr as commissões a este 
respeito 'l Lastimão a desgraça da patria, e diri
gem ~eus votos á Providencia para que taes 
scenas mio reappareção. 

Continuou o ministro mostrando o receio de 
reappa.recimento daqutlles acontecimentos, por
que a legislação não ministra meios para os 
evitar . Quanto a esta parte continúa o principio de 
que o ministro não é criminoso . Mas que pro
videncias se devem tomar 'l O senado, apenas 
lhe foi presente o relatorio do ministro, nomeou 
uma commissiio que fui encarregada de rever o 
codigo penal, e propór as alterações coovenientBs. 
Parece que se tinha da.do a este negocio o neces
sario peso, e qu e portanto, ao menos as commis
sões assim o entendem, não devíamos gastar o 
tempo com medit!as que ião occupar a attenção 
do sanado, tempo que nos é tão precioso, e' que . 
podemos e.mpregar em outros trabalhos de in,te
resse commum. 

Continua o ministro expondo a sua opinião á 
vista desses acontecimentos. Pergunto eu, que 
crimipalidade tem nisto o ministro? Quando se 
disser que é crime em qualquer homem a ex
pressão do pensamento, então direi que o ministro 
emittindo a sua opinião sobre factos que for ão 
publicos, e que e. ninguem são occultos, era cri · 
minoso. E que medidas havião as commfasões 
offerecer a este respeito? Nenhuma; esperar que 
os factos sejão provados e punidos pelas respe
ctivas aut<>ridades na. fórma das leis. 

Oontinúa o ministro expondo a impossibilidade 
de ma~ter p'lr mais tempo a segurança publica 
pela maneira porque era. possivel fazel-o agora; 
diz que o corpo ila guarda municipal permanente 
não está completo, e que daqui nasce que a. 
guard>1 nacional, composta de pais de familia e 
negociantes, que interrompidos nas obrigações 
diarias s i.ffrem com os subsequentes prejuizns o 
peso de um serviço oneroso, a que não estavão 
dispostos, vêm comtudo preencher os fins de 
manter a tranquillidade publica, e falia da neces· 

.sidade de alguma força de l• linha. Ora, na casa 
já passou uma medida. para augmento desta 
força, cujo resultado será preencher-se o numero 
das gua~das municipaes permanentes, e alliviar 
do modo possível o peso das guardas nacionaes, e 
já se noU1eou uma. cqmmissão que vai examinar a 
lei das guardas nacionaes, propondo medidas 
para que esta força :seja mais bem regulada.. 

Queixa-se o minist ro que o codigo do prncesso 
sancciona a i1npunidade, e que é impos~ivel 
manter com alie a tra.nquillidade publica. Já se 
acha no senado o codigo do processo que deve 
remediar estes males. O que se deve fazer mais ? 
Senhores, ns outras medidas que sa pedem, não 
digo que são más, mas no meu juizo é mais 
vantajo.so . tutar de outros trabalhos, do que 
destas medidas, que tal vez trouxessem perda de 
tempo sómente. · 

Senhores, .concluirei o .meu discurso que vai 
sendo mui fongo, declarando que, se me · foriio 
em e. xtremo sensíveis todas as arguíções feitas á 
maioria da cama.ra, e a que tenlio respondido 
pela p:•rte que me toca ; muito .m·ais sinto e lastimo 
a .Perda do preci9so tempo que gastamos em. <:ousas 
que nada. . valem ; e o tristíssimo espectaculo que 
estamus dan.do á i:ação e a.o mundo inteiro ! Dei· 

xemo·nos, senhores, de animosid11dt1s, afastemo8 e 
es p1rito de paixiio, desterremos a intri ga, " vamos 
occupar nos em trabalhus de que tauto necti,sita 
a nossa patria. 

Eu. &into, s f'nhores, muito não ter um genio 
capaz de influir os sentimentos de ordem no 
animo de todos 1 Quanto m e lisongearia poder 
dar direcção aos sentimentos de <\U<lm me ouve I 
Porque eu me esforçaria o mais possivel para 
q~e, unidos todos, nos esfo1·çassemos quanto em 
nos coubesse, para SU8tentar a. causa e interesses 
da. putria. 

(Este discurso foi pi-ofeddo entre innumeraveis 
apoiados.) 

T11rnou "ficar adiada a mataria pela hora. 
Cont.inuou a disLnss fi o do art . 1° da lei da 

n atura 1isaçilo com todos os seus paragrapbos a 
emendas uff~recidas nas sessões an tecedentes. ' 

o Sr. Costa Ferreira se oppôz 110 para
grapho que marca 21 annos para ser naturali sado , 
não só por que nesta idada não gozào os 
estrangeiros dos dirnitns politic<ls e civis nas na
ções a que pertencem, como por que a experiencia 
tinha mostrado que h omens criminosos vindos 
para o Brazil têm mudado de costumes, e sido 
cidadãos uteis, e por isso não se devia deixar de 
nc.eitar todo o mundo, estivessem ou nfio no gozo 
dos fóros politicos e civis na sua patria. 

Oppóz-se tambem a · qne se obrigassem os 
naturalisandos a declarar a sua religião, que 
podião não ter, como Diderot, e nem por isso 
serem máos cidadãos. 

Achou muito limitado o espaço de 2 annos para 
arrancar da alma a lembrança da patria. 

o Sr. Ferreira da Veiga votou pelo 
artigo com as emendas. Nada quiz dizer sobre a 
utilidade da· lei de naturaiisaç:io por ser manifesta, 
exigindo-a até a -co11s t ituição. 

Passando a r esponder a alguns argumentos 
contra ella produzidos, fez vez que a orga11isacão 
política dos estados é h oje diversa da Llo-< antigos, 
que liga vão ao uome - patria -idéas muito mais 
restrictas, que 'nascião da natureza das associa
ções antigas, cendo hoje preferida a industria e 
pr••teccão dos direitos de cada um ao exclusivo, 
que fazia com que o cidadão fosse tyra11nisado 
em nome da. patria, e que as ass:>ciações fossem 
inimigas umas das outras, divididas em hordas 
e tribus diversas, que tratavão de se destruir 
mutuamente, e enriquecér-se pela rapina do maia 
valeu te contra. o m ais fraco; de man P. ira que a 
civilisaçào moderna Lem feito com qu11 haja menos 
opposição á _ naturalhiação dos estrangeiros, ha· 
v.endo até naçõts que com um anno de rcsidencia 
naturalisavão estrangeiros, uma vez que mos
trassem ser industriosos: que na verdade o 
o .. bre urador estremecia quando , attenúendo ás 
noss,1s circumstancias peculiares, via a influencia 
que podião ter nos nossos negocios homens, cujos 
coraçõe:; não batem ao ouvirem o doce nome 
de palria, mas que esta influencia deixaria de 
ser perigosa quando uni estrangeiro passava a 
ser naturuliss.do, porque sendo natural o aspirar 
aos cargos da republica, desde logo concebia 
maior sm1ma de affeição ao paiz em que exiote, 
e que adaptou como seu, do que o aventHreiro 
que nada póde esperar, e cujo amor proprio J 
ferido pela elevação dos outros á · consideração 
social de que elle não .goza . 

Que convinha afastar idéas ferrenhas de ex
clusão, contrarias ao engranolecimento futuro 
da patria, não devendo ema.nar do corpo legis· 
!ativo dtJliberações qna deltas se re,intão, porque 
se os costumPs têm grande influencia . sobre as 
leis, tamb~m as leis têm grande influencia sobre 
os costumes, e o exemplo dos legislad0res, n força 
mesmo dos netos legislativos podiào dnr uma 
nova direcção ás ideas que se tem introduzido 
no Brazil, fazendo com que procuremos conciliar 
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dos diversos povos a maior civilisação e luzes__. 
possiveis; que por falta de lei t-in~a resultado 
da abertura dos portos ao estrnnge1ro todos os 
bens que dnqui se podiiio espHar, apezar de 
haver consideravelmente augmentado a noss11 
industria e civi11sação; pois boj11 jâ. se não via 
a inercia que se notava em 1808, quando pela 
primeirn vez os navios estrangeiros ,_vierão ·aqui 
trazer seus productos. . . . 

Pedia que se olhasse para o commerc10, que iria 
cahir em breve lias mãns dos- eslra11geiros, porque 
os meninos vindos de Portugal, sendo adc.ptados 
pelos negociantes de varejo e gros~o tra_to, são 
herdeiros naturaes de seus estabelec1meotos; de 
modo que se se difficultassem os meios de natu
ralisação, dentro ~e pouco tempo viria~os a t~r 
uma classe aliás importante que tem mfl.uenc1a 
muito immediata sobre as idéas do paiz, princi
palmente nas cidades maritimas, composta de 
estrangeiros, que, não gozando dos direitos poli
ticos mas facilmente se poderião toruar nossos 
inimigos, do que sP, perten..:essem á nossa as~o
ciação. 

Apoiou a suppressão do Si 2~ porque se passasse 
não pnderiamos natural1;;ar os que tivesse?! 
vindo de menor idade, que são talvez os mais 
aptos para concebt>!em _aff P.rro ao . pa!z Disse 
mais qu11 uma nacao nao tem que vingar as 
off"nsas feitas a outra, podendo tornar-se homem 
de bem o que era criminoso em outro paiz, como 
bem provava o exemplo. dos indivíduos que ii:iv 
para Botauy Bay. Tambem apoiou a suppressão 
das palavras - pl'incipios religiosos, que pelo 
menos erâo inutels. 

Quantci aos perigos, que se julgára deversm 
resultar da introducção de absolutistas em con
sequeilcia do triumpho dos princípios constitu
cionaes na Europa, fez ver que a preponderanc1a 
de influencia estranha sé pndia nascer de nos"os 
desmanchos, desordens e divil!Ões intestinas, mas 
se marchamos da estrada d>\ civilisaçlio nada 
tínhamos que temer; e ainda quando por estas 
man•·bras ot.scuras alguns gabinetes pretendessem 
in.fl.uir nos Aossos negocius, o podiào conseguir 
melhor .por meio de estrangeiros C.o que por meio 
de naturalisados, porqu~ os el'trangeiros não 
estão tão 1mjeitos á inspecção das autoridadós, nem 
tão ligados ao patz que babitão. 

O·•ntinnando mostrou que ainda quando nin
guem quizesse naturalisar-se como se havia dito, 
não se seguia mal de que a lei fosse feita, con
vindo sempre advertir que esta idéa envolvia 
contradicção em que cnbirão os senhorns que se 
oppunhão á lei por esta razão, e ao me,;mo tempo 
receiavão que grandes massas de naturalisados 
viessem influir nus nossos negocios; mas o 
nobre orad"r se persuadia que a lei de natura 
lisação não seria inutil como se d izia, porque 
para muitos hnrn~ns patria é o lugar onde lhes 
vai be111, e achando-se estabelecidos e bem aqui
nhoados d8sejão logo ser alguma cousa na sucis
dade, desejo este 1nherente ao homem, que ha de 
convidar os estrangeiros a pertencerem á nossa 
associação. 
t o Sr. Rebouças .entendeu que a lei não era 
necessaria, porque nenhum estrange,1ro sa apro
veitaria della a não ser para ubter algum emprego 
publico, exercer as funcções de ad vogndo, Jazer 
commercio de cabotagero etc., como tem acontecido 
até boje: cunc11rdou pDrém em que ella se :fizesse 
em respeito â éonstitui.;ão, e para economia de 
tempo, afim de não occupar a camara frequen· . 
temente com resoluções para se naturalisarem 
estrangeiros; 

Forão apoiadas as seguintes emendas: 
Do Sr. -Aureliano; 
« Supprima se o ~ 2•. do art. 1°." 
Do Sr. Ribeiro ae Andrada: 
" No $ 2° diga-se - que se achilr no gozo dos 

direitos civis-e supprima-se a palavra-politicos 
-o mais continue da meama sorte até-pei-tence 
-supprimind11-se o resto do paragrapb1J. 

"No Si 40 em lugar de 2_ nnnos-diga-se-4 •innos .n 
os.-. oa1cnon ·votou sóment~ a favor da 

suppres,.;ão da palavra polilicos, por Qtl9; ~penas 
duas nações na Europa concedem o exercrn10 dos 
direitos pnliticos na id:1de de 21 ann"s. Fez ver 
q1:1e comquanto deseja~a que o Braz.il fos2e 
rapidamente povoadc;i, nao era de su~ mtençao 
abrir as portas à ha do povo europeo,_ o q!le 
só se podia evitar exigindo uma quahficaçao, 
que . é com~um a todo o bome~1 !1onesto,- e p~r 
iss1i era ind1,;pensavel que subs1st1ssem as condi
ções exigidas no -artigo, menos a de estar ao gozo 
dos direitos politicus. 

A respeito da emenda gue_ propõi: . a aup
pressão das palavras -: pri':cipios religiosos _ 
disse que esta declarRçao na.o apparecia na lei 
de naturalisação d"s Estados- Unid.1s, porque alli 
é até prohibido fallar em religiã_o -~º congresso, 
ni'\o se occupando alguem de rel1g1Ro, e hav_endo 
tolerancia illimitadit, ràzão porque nem a policia 
nem a parte administrativa do governo dos Es
tados Unidos póde parr. algum fim exigir de 
alguem declaração de seus princ.ipios _r~Hgiosos; 
mas no Brdzil, onde n t,>leranc1a rehg10sa não 
vai até ao excesso de se dispensar o conhecimento 
da 1·eligião que se l?r~fessa, em que a con,tit°:ição 
o exig~ para o exerc1c10 de certos poderes poltt1co~, 
tal declaração não era oc10s!I, e, quando mais 
não fosse, serviria ao menos par!'- tem~os uma 
estatistica que nenaui_na repugnanc1a pod1~ ha~er 
da p;:rte do estrangeiro em declarar· os pnnc1p10s 
de religião que professa, porque nenhum homem 
h on•fStu córa em dizer qunl seja a sua religião, 
muito principalmente em um paiz onde as idéu.s 
de fanatismo 11ão !unção um estigma sobre 4uem 
tem crença diff~1 ente da do estado ; havendo tal
vez mas razão para esta repngnancia em declarnr 
se está 110 go.1zo dos direitos politicos, e a causa_ 
p11rque os perdeu, se era ou não cidadão no seu 
p11iz, e se gozava simplesmente dcs d1re1tos 
civis. 

Sustentou o ~ 5• em todas ar; suas partes. 
Passando a responder a algumas obj~ccões que 

ouvira, achou sem fundamento o susto que a;lguns 
senho res tinbiio manifestado, · e a e~pec1e de 
alarma que se tinha p1·ocurado incutir em pu
blicar -se uma lei que houvesse de dar o fóro 
de cidadão a todos os ab~olutistas da Europa. 
O uobre orndor não podia impedir que alguem 
fosse possuido de medo porque é licito tel · O, 
huvendo atf\ muitas pessoas que têm medn do 
con.eta; mas não achou de~nflcessario desenganRr 
estes senbore,,, . para q u11 rerrcovàq . tão gr1111de 
receio, que os absolutistas da E11r 11v,1, ch1sse 
mu ito privilegiada, que lêrn grandes pro)Jriedades 
e direitos feudaes a sustentar nos pa1zes que 
habitào não viráõ para a America, não havendo 
até exemplo que no tempo da revnluçiio franceza. 
algu1n nobre emigrado se n.aturalizasse em outro 
paiz. · 

Que concordava em _ que convém dar segu
rança individual ·e de propriedade a todos os 
estrangeiros, recebel os bem, afagai-os etc., mas 
adve1 tia que este bom tratamento era excellAnte 
para tornar agradavel a exi:;tencia de um estran
geiro ·entre nós, mas não servia para lhe dar 
o fôro de cidadão; donde bem se deprehendia 
que tal maneira de argumentar era inadmissivel. 
Quanto a dizer-se que até o presente apenas 
tem p_rocurado naturalisar-se algum estrangeiro 
que queira ser advogado, offi.cial de marinha, etc., 
fez ver que aquelles . que allegavão esta razão 
como valente objecção á lei, tomavão o e1teito 
pela causa, porque, se atê hoje sô ·esses se têm 
nuturalisado, é porque esta 11aturalisação só se , 
podia obter por um acto especial do corpo legisla-

. . .. 
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tivo, que um estrangeiro não Lnla c1Jrteza talvez de 
obter, porque é necessario favor, relaçõAs, uma 
especie de inLerffrencia do governo, ser conheciJo 
dos deputados etc., o que embaraçava, por11ue 
ninguem quer passar pelo desar de u1n>\ cornrnisslio 
da Jasa dP.clarar qut'l não convém ser natur,.1ist1do, 
prova quP. era má pnr que ni11guem se quer 
sujeitar a uma desfeita publica; mas quando 
uma lei houvesse que auto1·is••sse o governo a 
conceder cartas de naturalisação debaixo das 
condições nella estabelecidas, o. estrangeiro se 
ha de naturalisar. 

o S:r. Mo:n.te:r.U.ma. disse que incluira no 
artigo a condição dos 21 annos, porque se per
suadira que a camara ni'i.o consentiri>l que pud .. s~e 
dispór de si aquelle que entfll nós ni'i.o póde 
díspôr de seus bens; tend1J de mais esta doutrina 
sido adoptada 11as constituições de Fran<;" de 
1793 e 17115: que quando mencionãra Si 2• -
a.ii·e.itos civis - quizera impedir que criminosos, 
malvados e perversos em seu paiz viessem man
char o nosso te.rreno, não devendo o Brazil ser 
casa de correcção de criminosos dos outr•lS 
paizes. 

Não duvidou consentir na suppreflsão das 
palavra - direitos politicos - mas declarou q ua 

_ as incluíra no projecto para ev1t-ir que estran
geiros naturalisados em outros paizes entre nós 
pudessem naturalisar se, parecendo ao nobre 
orador que por ora podíamos pr~scindir di;;to. 

Disse mais que havia grande diff.,reoça entre 
crimes polit1cos e civis, podenrlo diz.,r-se quP. um 
é sempre crime, e que o outro nem snnpre é 
crime, e a i:r.spP.ito disto lembrou as palavr•1s,
não de um pbilnntropo ou libf'lral, etc . , mas dv 
imperador de Marrocos, que te11do sido in,;tado 
na pessoa do seu consul em Hespanha, paN 
entregar ao governo hespanhol os constit11ci.,naes 
daquella nação que S'l tmhào alli ido refugiar-stl, 
e sabendll que o consul us não quizera entregar, 
louvára muito e,;ta conducta, e s"ndo novamente 
fe;ta esta rHclamação ao imperad11r em pessoa, 
elle respondêra an cunsul hespa11hol em nuoiienria 
publica: « Ide, e db.ei ao rei da He<pM1ha, m'lu 
1rmii.o, que os crimes de que slio accusados os 
refugia.los, se são crimes para elle, p11d~m ser 
virtudes para mim ; que estes cidadãos não 
quizerão mAis do que o bem de sua p11tri11, e que 
se nisso off~nderil.o os privílegíns e prerogat1vas 
da corôa .h~~panhola, os meus privil,,g1os, as 
prerogativllB da minha corôu. nii1i furiio, nem 
podiào ser •·flendidas, e p"r c"ni;equencía niio são 
para mim cri111ínoso:l para os entregar ao degllla· 
douro do governo h . 1~panhol. » 

Quanto ao ~ 3•, que se devia regeitar a emenda, 
port.Jue ~inda qultn lo nenhuma outra utilidade 
resulJ.asse de declnrar os s eus principíos reli
gio,;os, o estnrngeiro que se queírn 11at11ralisar, 

. bnstàra a razão plausivel e o intHrr-sse que 
deve ter o Brazil em ter uma estatistica bem 
organisada. 
Mo~trou depois que a nossa constituição ne· 

nhuma intolerancia rr.ligiosa estabelecia, e que o 
paragrapho devi:1 passar até na opinrno daquell~s 
senhores que enteudem qu<i de,ve ser eme11darlo 
o artigo da constituição, que niio permitte que 
os estr,,ngeiros possão SHr deputados, porque 
tendo a constituição dP.clarndo a religião catholica 
apostolica romana, religião do est,,do, convrnha 
admittir a exig1mcia desta declaração para se s11ber 
a rP.ligião do estrangeiro no acLo de se proceder 
as eleições. 

Quanto a haver indivíduos que nii:o professão 
religião alguma, declarou que a» idéas dt! Dupin 
estão. hoje fóra. da ord~m do dia, qu<i hoje não 
questiona a respeito da religiãn, mas t11mbem 
não se invectiva tanto contra a religião ; boje 
ninguem vai examinar a qu11stào absolutamenté' 
philoli~t-1.Lica se as sociedades civis podem existir 

sAm relígíiio, ou com Alla, porqite ha uma 
graod i d1fforen1;a nest" part.~ lo seculo em q1.-1e 
vivHmQs Ct)ffi o sec•llo XVIII, p<>rqu~ todo o 
muntio ~ntende como necP.S~ttrio aQ coraçãn hu· 
rnan .. , c.nno um dos prinlHiro .~ eleme-ilos da 
fHl ici<la<le do homem o pr.,fe,;sar u1na r,.ligiâo 
qualquer; e portanto na as~embléa do Brazil se 
não po tião consagrar, ainda fugitivame;ite, prin
ci pios de atheís1110. 

Pelo que respeita á objecção de que 2 annos 
não são tempo sufficíente para arrancar do co
raçã11 do ho•nem o .. entimento naturA.l do amor 
da pstria qu.e o vio nascer, disse que se tal 
arg1unento pudes~e merecer a consideraçfüi da 
camara, então a devia merecer tanto qU:e se aca
basse com a llli d 1 na1.uralisação, por•1 ue se não 
bastavão 2 annos, tamliem não bastar1ào 10 ou. 
20, nem a vida inteira do homem. 

Ad vertio p 0 irém ºlue o artigo marcava o tempo 
de dous annos dec .. rridos depois da daclaraçfio 
feita na camara, . de 4ue um estrangeiro se quer 
n a turalisar, sendo itnpossivel que queira naturali· 
sar se immAdiat unente que chegue a um paiz 
que não conhece. 

Dada a hora ficou a matP.ria adiadn. 
F'lli approvado urn parecer das commis·ões de 

saude publica e Ia de fazenda, para se en
tregar aos lazaros o hospit1ü dti São Ohristovão, 
par ·1 se aoitJptar nma resolução do Sr. Ca~tro e 
Silva sobre o modo de cob1-.1r a contribuição para 
os mesmos lazaros, e para que se marque uma 
quantia na lei do orçamento para sustentação 
.destes 1Dftilize;i. 

o Sa. FERREIRA DA VEIGA pedio que se officiasse 
ao ministro do impeno recom1nemlando lh•l a 
passugem d"~tes infolízes para a casa que anti
ga111ente habitavào. 

Ficou adiado para ser discutido com outrns 
que tratass•:m de materia i Jentica o parecP-r da 
cornmissãu de con-.tit11içâo1 snbrti o requerimento 
de Ant .. nio José de A.nolra•le, •Jll•l pede ser de
clar>1do1 cidadão brazileir.i, e pela hor<l outro da 3• 
cornmi-<são ola fa:.:enda sob:e a rtlpresentação de 
João Comonós. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas. 

Sessão em 2., de Junho 

PRESil•ENClA DO SR. LIM:Pél DE AnREU 

-Approvada a acta da 11ntacedeotA, foi á com
mis,;:io de pensões e ordenados um offido do 
Sr.· mi11i4ro rJ., im1rnri0 com ·um req11erirnento 
de D. An11a Triste Aranpe, que requer uma 
pen~:io. . 

A' de constituiçiio, outro do l• s ecretario do 
senado para saber se a camara dos Srs. depu
tados convém ~m que na rtiS•>luçã" p11ra lá 
rem.-tti -l>\ ácerc" da propoistR do conselho giiral 
d11 Rio Grande do ~ul, 01ue trata da divisão da 
fregu .. zia da S An hora Madt·e de Ddus, se fação 
11lgumas ;1lt.irações. 

A' ole pensõ.is e ordenados o requerimento de 
Manoei Muniz de Noronha. 

A' de justiça civil o da Manoel da Cunha de 
AzHredc Coutinh• .. 

A' de camaras municipMs a rP.presentaçiio da 
V11la Nova da prnv1ncia do Rio Gr11nde <lo Norte. 

A' secretaria um offi~io do> Sr. ministro da 
marinha com informRções relativas ás despezas 
frlita!! com embarcações de guerra, e sobre o cofre 
das presas. • 

A c11mara ficnu in~ir adn dó officio em que o 
l• secrntario d.1 senado participa ter aquella. 
c11mar 1 adoptadn, e dirigi.to á sancção imperial 
varias reS•lluções da assembléa g .. ral. 

Continuou a discussão do requerjmento do Sr, 
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Montezuma para se convidarem as comm1ssoes 
é. darem seus pari.ceras ~obre negocios que lhes 
estão affectus, e a emenda do Se. Carneiro da 
Cunha. 

<> Sr. -Ferreira da Veiga declarou que 
estava decidido a ceder a palavra no caso de 
imitarem o seu ex~mplo os mais senhores, afim 
de se proceder j:\ a votação, alguns senhores a 
cederão, mas tendo pedido a palavra nRsta 
occasião o Sr. May, decl1i-rou o nobre orador 
que a uão cedia e C()ntinuou: 

Sr. presidente, um requerimento na appa· 
rencia muito simples, tomou na diseu~sà• · um 
grande corpo; um . vôo muito alto. Questões 
que interP.ssão profunda me" te a orlem de cous~\S 
actual, viHão, uão sei como, ligar-se á sua dis 
cussào. Teria sido sem duvida melh"r qu e n r\o 
fosse sujeito ã votação da casa, um rel)ueri
mento de uatureza tal, que não adinittia vMação, 
porque esta não podia dar-se sobre um siaiples 
couvite. Mas a camara decidia de outro iuodu, 
e nós devemos sustentar a sua delibHação. 
Tal vez a camara, ou antes a maiorif\ actual, quiz 
dar por esta man!lira a conhecer que não teme 
o debate d .,, se111elhantes materias, nem as argui
ções que uma tal discussão p"dia arrastrar ·apoz 
s1. Neste caso obrou com a dignidade propri11 
de repre,;eulantes da nação, ol'rou cum a digni
dade propria de h·•mens livre><, que não recei>io a 
disl~US8âo patente, E>.mbora nella apparPçào expres
sões injuriosas,. com vicio~ que p .. ssiio d()er ao 
amor proprio de alguem e ferir a dignidade de 
alguns membros da casa. -

Ddxando todos os circuitos .e razões subter· 
fugíosas que se apresentárão em abono do re
querime1oto, o que é ellti em · si? Já outros 
l:>rs. deputados o têm mostraiio amplamente . 
Este requerimento inclua uma injuria ús co1n
missõ~s. a todus as commissões da ca~a. Inclua 
uma i .. juria, pnrque eq•1ivale a dizer que as 
cotnmissões., todas não têm curr.prido os SPUS 
deveres; e . .iu nã" sei que haja nada mais inju
rioso para os delegados da nação q ·e aqui "'ª 
acbãn, do qu~ ass~gur11r que elles fttltão a s~us 
deveres, que não cumprem com o que lhes foi 
,imposto. Mas o Sr. deputado que fez o reque
rimento, disse que não ~e dirigia a tod:1s as 
commissões, ma~, por uma restricção mental, 
digna talvez, não do · nosso !leculo, que pretende 
ferir sómente a certas cummissõtts ; por um novo 
genero de delicadeza, elle não quiz ma11cio11ar 
essas commissões, e acb .. u que era mais delicado 
ferir todas pa1·a não f .. rir a algumas 1 A civilidade 
é nova e ct .. sconcerta tHdas as rPgras est.i be
lecidas até bojA em polidez 1 Para áeixar de 
ferir algum, .,ff.,nder a .todos, é de cert<J um 
meio muito singular 1 

Senhores, suppunbanivs ainda que o requeri
mento não vai ferir s~nào a certas commissõ~s, a 
quem, ou o Sr. deputado ou alguem, ti11ha 111enns 
boa vontade ; podem .. s nõs votar sobre semelhante 
convite 1 Cuido que uão. O que valeria um cr111vite 
fAito pela maioria da casa a duas ou tres commis
sões della T Valeria sempre uma accusação, um 
ultraje f..,iLo pela maioria da casa a es41s mesmas 
commissões. Repreh••Dder as nossas comm1ssões 
por um modo tão duro, embora se cohoneste tal 
r1>prtibensã<J com o nome de convite, á face da 
população inteira, .é desacreditarmos a n •1ssa 
propr1a obra, porque as commh1sões são filhas 
da nossa escolha, . é maltratarmos ao mesmo 
tempo nossos collegas e companheiros, que de 
certo o não merecêrão. 

Um grande.numero de factos apparecêrão aqui, 
nos quaes se procurou, não sei a que titulçi, 
atacar · o governo e desacredital-o. Não sei que 
relação intima possa haver entre o governo e 
certas ou todas as commissõr.s da Cflsa. 

Eu já disse (1ue uma maioria indevend_ente, 

pelo menos tão independente como a minoria 
que lbe faz opposição, uma maioria' independente 
pôde sustentar 11 admiuistração, por conhecer 
que as Fuas i11tenções são puras, que o seu 
patriotismo é real, e não propugnar ao mesmo 
tempo por todas as medidas, não ir de accordo 
com todas as idéas- desta mesma administração. 
Isto não é novo entre nós, senhores. tintre nós 
nunca He encontrou o fact» de que uma maioria 
da casa apoiasse tndas as decisões e vi~tás de 
um mi11isterio, qualquer que elle fos,e; não 
tenho diRto idfia, ai) men•1S dAsde 1826, desde 
que o corpo IPgislativo cornP-çou a marchar livre 
e indr•pcmdtinte, não tenho idéa de que a maioria 
apoiass" em turlo as medida~ e planos de qual· 
qu,.,r das adrninistraçõAs que se têm succed1do. 
- A·1ui se aprésrntárào tambPm reclamaçõP.s 
subre a prisão do impressur do Oaramurú. Nada 
direi sobre Psta materia, não estou su(ficiente· 
mente i11formado; mas ouço dizer ·que esse 
impressor fóra preso ·em conformidade da lei, 
porque 11ào apres~ntára o responsavel tal qual 
a l ei o exige, isto• é, - pPssoa conhecida.- Não 
duvido C•llntudo que a i:.Pza1· da legalidade do 
acto quP. se pratic.iu, alguem tenha razão de 
queixar-so, porquA sympatbise com o impressor 
do Garamw·ú. Eu sympath1sarei com todo o 
homem oppl'indrlo, embora seja culpado ; mas 
quando fór criminoso, só porqufl seja o impressor 
do Caramurú, eu não sympathisarei com elle. 

Pr·di a palavra principalmente para rebater o 
discurso enthusiastico de um ~r. deputado que 
fallou, parece-me que ante -hontem. Dis~e este 
Sr . deputado que as com missões pP-la demora 
em offerecerem seus trabalhos, mostravão não 
accflder ás ideas de um ministro, e ao mesmo 
t-mp.> taxou a maioria, por algum modo, de 
suje1t.a á vontRde desse ministro . Senhores, ou 
a mawria é escrava do ministro, ou a maioria 
não accede a todos os seus desejos : se a demora 
allegaJa indica que as .commissões nào accedem 
ás idéas do miuistr.i, é certo que estas com
rnissões ou antes a maioria de que se diz terem 
sah1do, não é escrava, e marcha conforme as 
prnprias idéa8, e o amor da patria que os 
a1.ima. Temos pois que esse Sr. deputado que
rendo fazer arguiçõe!<, teceu o melhor elogio ás 
commi>'sões que &.;cusava é. maioria que pro· 
curou ferir. -

Veio tambem a campo o negocio do jury, e 
allegou o Sr. deputado qua não podia chamar 
as folhas que o tinhã» insultado perante o con· 
selho dos j1Jizes de facto, porque nada se tinha 
d Acididu sobre a legali•lade do juizo, e a que 
d ir•gi<l arguições mui fnrtPs á comntissiio de 
que pende ess11 negocio . Segundo as inf .. rmaçõee 
quc ·n btive, o Sr. d1•putado lev1rndo mui lunge a 
SUR im parcialidRde, f~z a propria cen<ur•>, pllrque 
é lld mesma commis.ião de que o Sr. deputado 
é membro, que este negocio jaz e dorme. De 
ª'"te que daqui devem11s concluir que o Sr. de
putado é ti'in amigo de fazer opp()siçàJ>, que a faz 
até á pr"pria conducta; e para . ter o g11sto de 
r"prebenr.ler, reprehende-se a si mesmr), Impar
cial1áa.le tal é na verdade digna de gran.ie 
louvor l l l 

N•io d.-fenderei o artigo transcripto ,no Diario 
do Governo, e que foi por elle censurado. Uma 
folha official, quanto ·a mim, deve ser mais 
comedida do que qualquer outra nos artigos 
qu,; insere, não .deve lançar màn de invectivas 
pes~o-res. A sua tarefa é defender os actos da 
administração, su;.tentar boas doutrinas e refutar 
as más. Não approvarei esta conducta da fulha 
intitulada do governo. Mas se eu quizes~e 
d.,f.Jnder o Dia.rio, diria que o artigo foi trasla
darlo de outra f.,lha, e que talvez a precipitação 
não d~.ixasse olhar para todo o "eu cuatexto e 
examinar cum nft.-xão as expressõeti que empre
gava, Direi que é es~e o máo fado da folha do 
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governo, que em 1822 já servia de vehiculo ás 
injurias mais grosseírns contra o corpo l<egis
lfltivo. 

Lembrado estou das correspondencias que na 
tempo da assembléa constituinte appareceriio 
ferindo e ultrajandn aquelle congresso, dizendo 
uma que a sua autoridade nlio passava do 
círculo da casa, e que fóra della as suas attri· 
buições cbeg;1vão npen11s para mandar varrer a 
sua testada com licença do almotacé. Istn Re 
dizia no tempo em que aquella folha paRsava 
pela censura de um agente acreditado do nd11is
terio, o que não aco11tece hoje. A co11ti11uaçfio 
deste abuso é talvez uma h< rança que ficuu do 
passado, um erro que commetterào quantos re
dactores tiverão parte na confecção daquella 
folha. 

·Mas o Sr. deputado veío queixar-se que uma 
folha o tem insultado. Se eu viesse aqui r .. zer 
queixa a camara, com impres,;os na algibeira, 
dos ultrages que se me dirigtim de conti11uo, e 
que se diz partirem_ de membros da min .. ria, o 
que não aflirmo, eu oc1·uparia todo o tempo a 
esta camara com. questões tão insignificantes, 
diria que me ultrajào, e que me la11çào eµitheto1:1 
que até n~o entendo. 

Uma folha ultimamente me designa com .os 
epithetnR de hydropico, sanefa da patria, sabugo 
versiculor, etc."J ulguei pelo sentido do d 1scurso 
que não era em abono m· u que se tinbào es
cripto aquellas palavras. Affirn1a·se todavia que 
o artigo a que nlludi ê escripto por um membro 
da mmnria, o que parece exa0to pela semelha11ça 
que ahi ha com o estylo retumbante que es,;e 
orador usa empregar. Entrl-'ta11to não vim aqui, 
como menino de esc.1la, fazer queixa ao mestre ; 
contentei-me de responder-lhe c"mo entendi con
veuieute. Ora, parecia que ao Sr. deputado ficava 
tambem livrn o mesmo recurso, ou chamar aqoelle 
artigo ª'' tribunal con:p~tente, sem ser n_ecessar~o 
occupar a attm1ção da camara com 0b1ectos tao 
pequenos e pueris, com,, os insultos de um 
jornal l Quem. nàu t•JUI sido injunadn ? To.los 
têm tido seu quinhão; e eu nesta parte sou larga
mente aqui11huf\do. 

Mas o Sr. deputado não contente com fazer 
·a sua queixinha, remontou-se a mais alto, atacou 
a administracção inteira, e por modo tul, que a 
ouvir purece que os ministru:i todos se tierào as 
miioR para redígir.em o artigo em que fôra mo
lestado, que toi negocio de alta adm111istrai;iio, 
em que se empregarão todos os nrnmbr"s ~o 
ministerio reunidos. Ura, eu creio que a cout<a nllo 
era de t' nta monta que carecesse conselho de mi
nístros. Mas s~ja o que fôr: por t•ste m6t1vo1 invec
tivuu dle a ad111inistraçiio, e "S am1g s dei ln de um 
modo muito duro, e deuomiunu a admin1straç<10 
-perversa e atroz- imitadora dos traidores e 
pervers0s da antiguidade, c~racala,;, Hel1ogabalns, 
e llào Rei. mais quem: e . .;ses homens muito 
antigos e cheios de caruncho vieràu. a C>tmpo, 
e disse-se que o governo actm1l era imitador de 
tudos elles. 

Accrescentou que todos os governos desejando 
evitar as conspirações, o nosso excitava as cons
pirações para punir os conspidures. 
, O· Sr. deputado falia com fr;lnqueza. quando 
diz que as conspirações, que os mov1mentus do 
dia 3 e 17 de Abril furão excitados pelo gover"o ? 
Eu ainda faço a justiça de supJ,Jôr no Sr. depu
tado bastante moralidade lJara acreditar que 
estas ~.xptessõe8 escaparão no calor do discurso. 

O Sr. deput'1do não podia seriamente dmgir 
imputação tão atroz a .. s membros da administração 
actual. Se acaso nós dissermos que li!! movi
mentos anarchicus dos dias 3 e 17 de Abril forfio 
:filhos da acção e tramas do govern .. ,. então 
diremos que o 111ovime11to de S. Felix no recon
cavo da Bahia era motivado pela i11fluencia de 
~eSliOas que por aquelle meio se querião vingar 

• 

dos seus lnittmigos : não direi tal ; mas se pn
demos argumentar nssdm a rPspeito d-•s dL1s 3 e 
17 de Abril, havná tambem quem dahi couclua 
qu~ no movímento de S. F~lix alguns homens 
prepond,,ranles, que <iepois se oppuzerào á anar
chia, fnrào os mesmos que o determinarão, pH.ra 
dPpois fazerem punir quem lhes aprouvesse; ma.i 
de minha boca não ouviràõ j:'lmah uma impu
tação tão atroz. Eu uào posso acredítar de 
individuos que ainda reputo h·•mens de bem 
que tenh:'io segui•io um sy~tema tão perverso,' 
digno só dos maiorAS tyra11not1. Não farei esta 
injuria aos se11hores que compoem a minoria. 
Prouvêra a D·rn~ que dles 11os tratassem com 
igual justiça l Não acontece assim. 

Tarnbem se tem dito-a maioria parece ser 
nulla, o que tem feito a maioria ?-E ao mesmo 
tempo se as•egura que a m>1rcha dos corpos 
legislativos .é leuta, e que 4, 5 ou 6 l~i~ .boas 
que sah1ão de uma sess .o, são já um grande 
bPnefic10. E~tas proposições pan1cH111-me contra
dictorias. S> _a marcha dos corpos legislativos, 
é pur su, natureza 1.-nta, se po1>cc>s actos legis
lati vus qaando b .. ns, bastão para h"nrar os tra
ba!IJOS de uma sessão, claro está qt1e se não 
pódri arguir !l m><iOJ 1a por ter ido com tal lentidão 
por não llaver urgauisado nl!li"r numero de leís. 

Mas senhores, essa maioria que se diz nulla, 
tem feito um graude serviçu, o serviço mais 
importante qU<l delta se podia esp•·rar. E' e. 
maioria que tem impedido a revuluçào ; .é ella 
que ttim posto barreira ao furor das p11ixi5es 
tumultuarias de que se achão possuidos homens 
violontus e injustos ; e não sei se corn razão 

· p .. deria dizer que ainda quando nada mais 
tivesse feito, hweria. prestado já grande serviço 
á p•1tria, em oppôr-se aos desat1t1os das cabeças 
vnlcanicas, a qu~m as paixões i:;ervem de guia, 
e que não conhecem outro norte senão a sa
tisfação da sua ambíi;ão, orgulho e ving,inças. 
A maioria estacionaria mP.Smo, cnmo à querem 
suppôr, te~t [eito mui tu em prol do Brazil, e 
lia de ser sempre grata aos amigos da patria. 

Concluindo, µerguutarei, se approvado o re
quµrimefttO, nós ubrigarem11s os membros das 
comm1;.;sões a cuniprir 111elhor o seu dever do 
que até agnra? Se o sentimento do dever não é 
bastante para levar os homens a pree11cherem 
sua obrígaçao, nàu o hfio de ser de certo os 
nossoH co11 ':itt-s; o requ~rimentn é pois inutíl. 
Nós votando µara que as commissõ"s sejào convi
d>tt.las a cumµrir o s-eu Jever não affirmamos que 
ella.- têm deixado de o cumprír, nào faremos 
i11jnri11 aos membros das mesm>ts commisilÕes, ou 
antes (1 maioria da casa que as nomeou? Tenho-o 
pr,.vado b,.shnte : o requerimento é puis absurdo, -
por.1ue a camara nesse caso se insultaria a si 
prupna. 

Voto portanto para que.o requerimento seja re
geitado. 

(Este discurso (oi muito apoiado.) 

0RDEM DO DIA 

Entrou em discussão a seguinte resoluçã.o : 
(( Artigo unico. O imposto a bene.ficio dos !a

zaras será. d'ora em diante arrecadado pelos 
c• l1ectores das decirnas dos predios urbauos, 
fict1ndo os proprietnl'ios das casas com o direito 
de haverem de seus inquiliaos a quota do im
posto a que são obrigados, e que pelos mesmos 
proprietarios foi paga conjl!nctameute com a 
decima. 

o Sa. RIBEIRO DE ANDRADA propoz que a arre
cadação da contribuiçáo voluntaria. a favor dos 
lazaros ficasse encarregada aos collectores da 
decima dos predios urbanos. 

O Sa. DUARTE SILVA, propoz que se extinguisse Q 
imposto denominado dos lazaros, 
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O SR. MoNTEZUMA, que se accrescentqs8e á 

emenrla do 8r. Duarte Silva o segumte:
ficando o govnno desde já autorisado a sup· 
prir o. que falta pelo thesouro publico, até que 
na lei do orçamento se dtitermine o que con
vier. 

O Sa. PERDIGÃO- qué o governo ficasse autho" 
risado a abonar a cada hzaro reculh1Llo no res· 
pectivo hospital a quantia de 400 rs. diarios. 

Não tendo sido approvado o adi>1me11to, con
tinuou a discustião, e finda ella, foi regeitada 
a resolução, e approvada a e111~nda do Sr. 
Ribeiro de Andrada, e do Sr. M:nntezuma, jul
gando se prejudicada a do 8r. Duarte Silva, e 
compr~hendida a do Sr. Perdigão. 

s .. guio-se a discussão do art. lo da lei de 
naturalisação, o qual f,.i approvado com a 
emenda do Sr. Rib"eiro de Andrada até a palavra 
-políticos- regeitadas e prejudic.idas ae mais. 

Pedid"' a_urgencia foi alterada a ordem do dia, 
e s"eguio-se à discussão d_o 

« A•t. 2.o São dispensados do S) 4° d() artigo an
tecedentA, 

<• 1.0 Os estrangeiros que domiciliarloR no imperio 
ao tempo da promulgaçiio desta lei, e deutro de 
um 1111nu cumprirem o Si 3° do art. lo, e re
quererem carta de naturalisação, comta11to que 
mostrem ter resil1ido no Braz1l mais de dous 
annos com.ecutiv-os, e que estão 1Jas circumstan
cias requeridas pela prese11te lei. 

<< 2.• Os que casar"'m com brazrleira. 
« 3.0 Os que domiciliados.no Brazil forem inven

tores ou introductures de um genero de industria 
qualquer. 

« 4. 0 Os que adoptarem um brazileiro ou bra
zileira. 

« 5.• Os que tiverem reito uma ou mais cam
- panhas em serviço do Brazil ou em sua defoza 

furem gravemente feridos. 
« 6.o Os que por seus talentos e litteraria repu

tação forem admittidos ao magi,terio das uni
versidades, lycêus, academias, ou cursos juridicos 
do impPrio. 

« 7.° Finalmente o!l qne por seus relevantes 
feitos a favor do Brazil, e subre propo8ta do 
poder executivo, forem declarados benemeritos 
pelo corp" lPgH<l~livo. ,, 

O SR. FERRl!:IRA DA. VmaA pl'Opoz a suppressão 
das palavra:;-P de11tro de um anuo-que se achão 
no ~ lo do reíerido artigo, porque podia ac .. n
tecer quA algum estraugeiro quizesse cumprir 
com n dispofito no S) 3° urt. lo aiuda depois de 
passad" o anno, e IHio devia si<r inhibido de se 
naturalisar. 

O Sr. ~ton1;ezuma pareceu·lhe que o Sr. 
F. da Veiga não calculara brrn-... todas as consfl
quencias do Si l• do art. 2o, aliás 11ãu prop11ria 
a emenda; pnrque aquelle paragraph" tinha em 
vista estabelecer urna -'d1spus1çào a favur dos 
e>itrangeir11s que present .. mente exi,;tem no im
perio, e ao mesmo tempo assemelhar a sua 
condição daquelles que virem residir de novo 
rio Brazil, tenJo em contemplação o tempo de 
residencia ; e11tretanto que a .~menda 'ia pôr os 
que novamente vierem em muito peiores c1rcum
stancias do que os existentes que, ~e dentro em 
annc> depois de passada a lt>i, não> qu1zer·m 
aproveit>1r-se do bendicio do ~ l•· do art. 20,
deve.rn entrar na condição dos outros, de quem 
se exigAm 2 a11no:; de rPsidencia dHpnis da decla
ração de que trata o S) 30 dll art. 1°. 

o Sr. oo .. ta Ferreira 1>ntPndeu que nas 
circumstancias actuaes do Brazil á vi~ta do convite 
que ~e dizia haver-se mandado a D. Pedro I para 
vir para o B~az1l, acoi.tecimentos <.le P~rna111buco, 
etc., não cunviuha conceder o privilegio de que· 

. trnta o Si 2°. Advertiu que tendo a . camara 
deliberado que para ser naturallsado um estran. 
geiro, era necessario que alie provasse estar no 

gnso dos direitos civis na sua patria, e dizendo 
o codigo frnncez que todo o cidadão d11quella 
nai;ão quA pos-u1r em qualque.r paiz um e>ilabe
lt>ci •1e11to, e está nelle com animo de residir; e 
que tudo o francez que pegar em armas sem lict'nça 
do s~u rei, tinha perdido os d1re1tos civis, na 
conformid:tde do ~ 2° do art. 1° fkavào privados 
de naturalisar se os francezes aqui estabelecidos, 
e os milíti>re:-1 que se achassem nn nosso >ierv1ço, 
vindo a lei a apr11vtitar sómente a algum 
·aventureiro que aqui viesse. 

o Sr. R.Pboucas n~da teve que dizer a 
respeito dos §Si 1° a f>o e 7v, mas não esteve pela 
disposição d" Si 6° q11anto aos formados·em direito, 
niio só porque 11a fór111a do mesmo arligo poderia 
um estrangeiro ser admittidc. para o.magisLerio 
em um dia, e obter carta de r.aturalisação no 
seguinte, sem que tivesse dado ainda pr .. vas de 
sua habilidade, como porque d11qui a 2 ou 3 annos 
t~re1110::; gr:mde 11umero de pessoas Coimad11s em 
direito, para todos os qUaHs não cliegaráõ os 
lugares; accrescendo •1 isto que nenhum advogado 
bom quP.rerá vir de França para o Brazil, porque 
lá acha bastantes interesses. Entendeu portanto 
quP o S) 6° devia princiµiar assim-os 4ue por 
seus talou tos e conbeciment,1s em scienc1as phisicas 
e m .. canicas forem ad1111ttidos, etc. 

O Sa. REZENDE disse, que não devia faier-se 
d1fferença entre o estrangeiro que viess~, e aquelle 
que já se achando no Brazil, queira 11aturr•lisar-se, 
porque não tem direito algum a vencimento de 
tempo. ,,. 

Quanlo ao que dissera o Sr. Costa Ferreira, 
diss, que convinha considerar duas cousas-ou 
a assemb!éa qu··r prohibir a introducçãu de 
estrangeiros no Brazil, animo de que não tem 
estado -ou não a quer prõhibir, e em tal caso 
com a naturalisação delles a nossa segurança 
fica mais g;1.rantida, estando então os naturalisados 
sujHitos ás nossas leis. 
D1ss~ mais que em Pernambuco havião sido 

brazileiros natos, Martins, Burlamaque e outros, 
os que tinhãll sublevado o batalhão 53 e não os 
adoptivos, tendn-se mesmo um capitão que era 
adoptivo, esforçado quanto era poss1vel para 
persuadir ao batalhão que se não sublevasse, 
e chegau1lo muitos negociantes adoptivos a offe
recer os seus cofres ao prcisidente da provincia 
para que tive~se meios com que resta()elecesse 
a ordem. 

o SI'. F. da Veiga disse que concedida a 
hypn1hese de que muito linhamos a receiar das 
t"11latlvas de D. Pedro I, e das tropas que tem 
á sua disposição, não se evitari" o p1!rigo fazendo 
com que os estrangPiros que babiüio o nosso 
paiz, 11ào lhe tenhào affoiçiio, mas antes pruce
d• nclo em sentido contrario. N>'io se pôde desco
brir a r11zão !JOrque o Sr. Rebouças propunha 
uma ~xcP-pção a re~pt-!ito dus etitrangeiros que 
cultivão as scienc1as moraes, de que não temos 
menos necessidade do que das outras sciencias, 
podendo muito bAm ser que uas sciencias moraes 
estejamos tão atrazados como nos outros .ramos do!) 
conhecimentos humanos, porque, se tmbamos a 
este respeito maior somma de idéas, tambem 
tinhamos maior sornma de idéas erradas, e o erro 
é maia difl:icil de arrancar. 

V11tou contra a emenda. 
Foi appruvado o artigo com todos os seus pa

ragrapbo,;, regeitad,•H ª" emendas. 
Levantou-se a sussão ás 2 horas. 
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Sessão em 98 de Junh,o 

PBESIDENCU DO SB. LIMPO DE ABBl!:U 

Approvada a acta da antecedente, foi á com
missão de guerra um o:fficio do Sr. ministro da 
gunra com infnrmações exigidas ácorcR do re
querimP.ntu de Rriquti Culaço da Veiga Vidal. 

A' de pensõe.s e ordenados o requerimento de 
D. Marianna H"uriqu eta Ferreir>1 de Brito. 

A' de petições o~ de Manoel Francisco, Antonio 
José He11riques, e outro de Cypria11no Antonio 
de Olivb1ra, e de Manoel Ja Silva Santo. 

Mandou· se imprimir a resulução vinda em offi.cio 
do secretario do senado, desannex·1ndo da cor
recção de Paran.1guá a villã de S. Francisco do 
Sul, e unindo•se á d1l província de Santa Ca
tharina. 

A camara ficou inteirada do officio em que o 
mesmo secretario participa que o senado adaptou, 
e vai dirigir á sancção imp•Jrial, duas resoluções 
tomad ''ª sobre propostas do conselho g~ral da 
província do Rio Grande do Sul, elevando a 
villa o lugar do E spírito Santo do Cerrito do 
Jaguarão, e á freguezia a capella filial d<J Taim. 

Foi recebida com agrado a felicitação que á 
camara dos Srs. deputad11s dirigiu, pela sua ins
tallação, a socieJade defensora da liberdade -€ 

ii1dependencia nacional, estabelecida no arraial 
das Tres Pontas, termo da villa de S. João 
d'El·Rei. . 

Approvou-se a redacção uo projecto de decreto 
sobre a taxa do juro, e tambem a do projecto de 
lei que fixa as forças terrestres para o anuo fi· 
nanceiro prox.imo futuro. 

Conti11uou a discussão do requerimento do Sr. 
Montezuma, e emenda do Sr. Carneiro Leão, adia
dos nas sessões antecedentes. 

o Sr. R.ezende observou que tendo estaques
tão levado cinco dias, e havend" probabilidade de 
que ainda levaria mais tempo, que .devia ser 
empregado em n~gocius de muita ii:pportancia, e 
sabendo já as commissões o que devem fazer, 
pedia o adiamento · do requerimento, p>'ra ter 
lugar a sua discussão, depois de haver acamara 
providenciado sobre a moeda de cobre, e outras 
medidas urgentes que exige o bem da patria. 

o Sr. RebouQa" oppóz .se ao adiamento, 
fazendo ver que os memuros da minoria deviào 
desvt1necer irnµut11ções que lhes havião sido feitas, 
parecendo-lhe inju ~to, e até pouco generoso que 
um senhol' da maioria em taos circumstancllls 
pedi~s9 o adiamento. 

Nela achou fundada a rnziio de ter a c!\rnara ou
tl'os nngoc1os i1nportantus 11 Lrntar, pois a primeira 
horu da sesb1lo oru dt<stinada par,1 a ct1scusr<ilo 
de requerimentos, e durante este tempo não se 
tratava da moe.J!l de cubra, e outras medidas ur
guntes. 

O Sn. REZENDE respondeu que longe de haver 
falta de gener.,sidade de sua parte, elle man ifes· 
tava a maior generosidade, pedindo o adiam ento, 
porqutJ elle tambem tinh11 tido grande quinhão 
nos ataques . feilos pela minoria, mas Jeixava 
de desabafar -se, em attenção ao bem do Brazil, 
que reclama melhor emprego de tempo. 

o Sr. caetano de Allo.eida. votou pelo · 
adiamento, porque o requerimento tinha sido a cin· 
temente apresentado para dar occas1ào a inve
ctivas e injurhs improprias ' da dignidade da 
camara, a cujos membros incumbe dar u exemplo 
de moderação, e sizudez na gerencia dos nego
cios publ1cos. 

Pediu que a camara meditP.sse bem que não 
estamos em circumstancia~ de altttrar o espírito 
publico ·; e que os legisladores, longe de fazer do 
augusto recinto um rt1cinto de gladiadores,. devião 
empenhar-se na pàcificação do povo, e na união 

TO!du 1 

e harmonia de todos os membros da sociedade 
brasileira. 

O SR. CA»TRO ALVARES votou contra o adia
mento, porque procedendo·se á vot11çao estava 
decidido o reqn erim · nto, e não era necessario 
repetir a discussão que sobre elle tem havido. 

O Sr. J.v.lo:ntezun::ia fambeni seoppoz ao 
adiamento, por não des ejar que a mateí·ia voltasse 
á ce.sa, ma» fosse decidida se · contives,e alguma 
utilidade, como llrn parecia q ue a camara tinha 
prúvado, tumando tan1a11ho i11teresse na sua dis
cussão. Não lhe parec"u ju,,to o dizer-se que a 
ca111ara se transformára em recinto de gladia
dores, pJrque elle procurava constantHmente 
occupar-se nas grandes questõe~ de interesse 
geral. 

O Sr. Ferreira de Mello disse que vo· 
tava pelo adiamento. porque desejava que a 
symphunia p11r,1sse ; ni\o só porque o requerimento 
tinha sido apresentado unicamente para que 
houvesse a gladiação de que s ~ fallárn, como 
porque ,havia rece io de que, além ào tempo já 
gasto '' discussão deste requerimento tivesse 
lugar até o fim do mez, como jà alguem havia 
prognosticado. -

F!l,z .ver que para as cnmmissões bastava 
o convite vocal que fôrn sempre de costume fa· 
zer-se, e não era necessario um requerimento 
escripto, cuja apresentação fóra motivada com 
invectivas que bem mostravão as i11tenções do 
seu autor. Quanto a dizer · se que bavia falta 
de generosidade em se quernr o adiamento, por· 
que havia quem se propunha jus tificar ·se, pedio 
11-u Sr. presidente e á cnmara toda que se lem
brassem que o Sr. d eputado que havia feito 
esta observação, fôra aquelle que em um dis
curso insultára até satisfazer-se, tanto á admi
nistraçãu .actual, como á camara toda Jo modo 
mais grosseiro, não havendo exemplo que desde 
1826 a camara dos Srs deputados fosse tratada 
com tanta falta de consideração e orgulho. 

Observou mais que em lugar de se pretender 
dar ao Brazil um espectaculo tão triste, fóra 
melhor que se cohibisse, e não lailçasse o odioso 
sobre os seus collegas, para que se não dê uma 
scena digna de censura quando o Brazil todo se 
acha agitado, e quando os seus r epresentantes 
da nação devem empenhar-se em moderar as 
paixões e não · em acender o facho da di:icordia. 

Co ncluio declara ndo que não suppunh.1 más 
inte11ções no autor do re4uerim ento, nem mesmo 
dos Sr~ . Gue assim baviào follado, julgando-os 
untes movidos pelo bem da patria , ap~zar de 
uào o indicarem os virulentos dis~ursos com que 
úff,mdião os seus cullegas e a camara toda. · 

Procedeu-se á votação, ficou adiado. 
Entrou em discussão o projecto de lei sobre o 

meio circulante e emenda substitutiva do Sr. Pires 
Ferreira. 

O Sa. REzrrnnE entendeu que se devia tratar da 
discussão sobre qual dos proj.;ctos se devia tratar 
primeiro. 

o Sr. l\Iontezum.a. não quiz entrar na 
questão da preferencia. porque, não lhe agre.
dando nenhum dos projectos, achou que ambos 
devião ser rejeitados. 

Antes de entrar na mataria propGiZ·se a exa
minar uma questão que ainda não fóra decidida 
na casa, mas encetada s~:nente, o era, se qUalidO 
se ·. discutia a utilidaJe de um pr,,jecto, esta 
discussli.o dizia res!Je lto ó. utili.dad11 da mat.-ria 
em these ou em hypothese ; inclina 1do·se o nobre 
oraJor á 2• opi111ã11 porque a materia podia ser 
a mais 'Util, urgente e importante e niio merecer 
a attenção da casa a maneira porque fôra desen
volvida, e neste sentido, . disse que posto que 
uma medida sobre meio circulante seja de grande 
utilidade nas circumstancias em que nos achamos 

19 ' 
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com tudo o · modo porque a illustre comm.issão 
a desenvolvera lhe parecia não merecer a consi
deração da casa. 

Passtt.ndo a fallar sobre os dous projectos, disse 
qu~ tinhào por fim estabelecer duas moedas falsas, 
e dar algumas \Jazes para o estabelecimento de · 
um banco: que as moedas que se querião sub
stituir erão falsas, pareceu-lhe que bem se via 
do projecto, que mandava at!dicionar .ao valor 
nomintt.l 50 % de senhoriagem, quando convinha 
que a c'lmara ficasse convencida dfal que o meio 
de su,bst1tu1r moeda falsa, e meio circula,.te fraco 
não era cunhando outra mneda fraca, de que 
necessariamente devia resultar ficar a nação 
desesperada de não ver fim aos seus males, 
observando que o corpo legislativo não lhes Já 
remodio senão pela conti nuaçào dos mesmos 
males, P'trecendo·lhe que em tal caso convinha 
antes que a n>1.çào continuasse a suffrer aquelles 
a . que se tem sujeitado com uma especie de resi-
gnação . - • 

Quanto ás bazes para se formar um bane(), 
como as i<léas do nobre orador erão as exaradas 
no proj ecto, e elle queria ver no Brnzil um 
banco naciorrnl, por julgar uteis estabelecimentos 
desta natureza, pri11<Jipalmente para naçõ es que 
estão nas circumstancias em que nos achamos, 
para quem a intituiçào e creação de um banco 
sempre tem sido medida .de salvação, de
clarou que não teria duvida em votar pelo 
prujecto, se a illustre commissão tivesse aprofun
dado mais a mataria, do que havia feito, como 
que receiando que seria i111possivel crear um 
banco no Brazil, quan·do o nobre orador, longe 
de ter este receio, julgava ser isto possivel in
fundindo a attministraçào no espírito pnblico o 
gráo de confiança que é essencial a semelhant~s 
crettções; e ainda mesmo a •imittiJa a hyp.1 these 
de que o governo pelas circumstancias &m que 
se acha, ou poderá achar se, não offerecesse 
este grá ,1 de confiança, porque P.m tal C,lSO na 
organitiaçiio de um banco nacional, podião ser 
prevenidos estes inconvenientes, e salvas todas 
as difficuldades. 

O SR. LEoo advertiÓ, que na basa segunda do 
pr1ijectoh .. via um erro de impr~nsa, deveudo ler·se 
5 °/o e não 50. 

o Si:-. Rob_ouça.s se oppoz ao projecto da 
comm1ssão emquanto à imitaçiío do que se prati
cára na revulução de França em 26 de Junho de 
1794, queria estabelecer uma só casa rle mo~da 
no Brazil, o que não só iria excitar os receios 
de muitas pessoas, mas seria até inutil, p•)rque 
no Ri o1 de Janeiro nào ha tanto o~ro e prata, 
que possn servir de element1J a um sy~temn mo
netario, depe11dendo a maiqr ou menor abundancia 
destati .maLer1as da. vont11de do legislador. 

Achou de mais ·que estabelecendo o prnj epto a 
senhoriagem de 5 °/o (co11forme a explicação 
dada pelo illustre membro da commissào), e dandn 
ao mesmo tempo á ~ peça~ de ü$400 o valor de 
10$, estava em contradicção comsigo mesmo, e 
até com a defini.;ão dos valores, porque, sendo 
em phrase ecouomica, valr1r a relação de uma 
cousa a respeito de outras, e estabelecendo-se no 
projecto esta. relação em referencia ao valor in
trínseco, e ao vnlou nominal, ou ao valor nominal 
abrangendo o valor intrmseco em relação a moeda 
corrente na EuMp•, não atteodP,ra á grande al
teração que havia naquella moeda, havendo na
ções que P. mittem moeda com senhoriagem, e 
outras, como a R"lssia e Inglaterra. 

Fez ver mais que o maior valor que se pretPndia 
dar ás pPças de 0$400 ia de encontro ao que cunstan
tem_ente te1.n m .. sLrado a exp~riencia, !em brando que 
Felippe I mandár>1 reduzir a libra franceza n 
oito onças de prata- com quatro onças de liga, 
crendo que por este modo illudiria, no que se 
engan.ára, porque ellas não corrião. por mais da 

oito onç<1s, que é o que aconteceria com as nossas 
peças, que embora se lhes désse o valor de 10$, 
não tendo em relação com outras cousas o valor 
senão do uuro em relação ao valor do me:>mo 
metal, ou ás moedas do mesmo metal que se 
cunhão na Inglaterra , que offerece o padrão do 
valur commercial de nenhum modo corrião pelo 
valor nominal. 

Disse mais que sem procurnr exemplos estra
nhos, bastaria lançar mão do que a experiencia 
nos tem 11rovado á vist" dos gravissimos e in
calculaveis .males qu e nos têm resultado: 1°, de 
se haver dado ás moedas de 4/J um valor, que 
não corre:<pondia ao da~ peças de 6$400, de modo 
qne quando havia abundancia de met<il precioso, 
ninguem se lembrára de fazllr moedas falsas de 
6$c!OO, mas alguem fõra accusado de ter cu1ohado 
moedas de 4$: - 20, .de se darem aos. pesos hes
pnnbóes o cunho nosso de 960, com o que ate na 
circulação do commercio desmerecerão muito, 
porque o cunho dos pesos ·hespanbóes caracte
risa aquella moeda como moeda mais univ·ersal 
ainda do que a de . ouro de qualquer dos paizes 
do mundo., e mesmo-do Brazil, e o cunho de 960 rs., 
que aqui se lhes imprimio foz com que ella não 
servisse senão para nó~. e para não ter o caracte
rístico de moeda nos outros paizas, 011de é até 
recebida com receio de que tenha alguma liga e 
a 8Ua o rata não seja tão pura como a dos pesos 
hespanbóes; 3o, de se ter cunhado moeda de cobre 
em que fôra grande o esMndalo e da qual resulta 
não haver lei que empate O itnµulso d~ a Ciintrafazer, 
de maneira que as l eis são objecto de zornb>1ria 
e a moe la falsa um objecto de lucrf) infame e 
in,ligno, não já dos pf)bres, mas dos ricos e .estran-
geiros que as introduzem. / 

Müstrou mais que era inutil fixar o valor 
de lOS para as peças de 6S400, porque sendo a 
moeda de ouro e prata genero, o seu valor não 
era arbitrario, mas estava em relação ás cou~as, 
oscilLandu continuam ente no mercado, segundo a 
sua maior ou menor demanda, u que ainda melhor 
se veria attendendo·se a que, apezar da actual 
baixa, ou subida e_m outra accepção do ouro e 
prata, o cobre se tem c011servado sem alteração 
peln uso que tem, o que aconteceria a qualquer 
outra moeda, papel, por exemplo, se ellt1 tivesse 
o mesmo uso e foss e generaliEjado, como era de 
justiça, a todo o imparia, porque sendo debito 
nacional deli e devia participar; ficando então a 
moeda · de cobre reduzi.la á de ferro de Licurgo 
na Lacedemonia, attent9 o seu peso e ditlicil' 
trnnsporte, o que seria desde já uma reforma 
µara por meio della se proporcionarnm as outras 
ref0 1rm·1s, até se chogar á reforma completa, 
sabendo-se qual a Í011purtan ci a do val or nominal 
da moeda de cob re existhote 11a circulação e para 
prevenir o gran•le inconvoiniente da falsificação 
e introducção de moeda de cobre, que não hão 
de ser remedia•las serião dan .!o-se ao cobre· um 
valor correspondente ao que têm as cousas no 
co·mmércio. 

Passando a fallar sobre o projecto do Sr. Pires 
Ferreira, achou nelle algumas cousas que lhe 
não parecerão · boas, mas como tratava da moeda 
de cobre, gravissima molestia de que a camara 
devia occupar-se, entenden que devia entrar em 

. discussão, apezar de qua o nobre orador julgava 
de seu dever reclamar o cumprimento do regi"' 
m~nto da casa, para que se tratasse <la 2a dis
cussão da proposta do governo apresentada no 
a1rno proximo pas~ado e do projecto que no mesmó 
anno passou em l• discussão . 

o Sr. Hollanda declarou que se achava em
baraçado ácerca da intellig•rnch do regimento, não · 
sabendo se lhe seria permitLido apresentar emendas 
n,1 primeira discussão; e fez o seguinte requeri
mento: 

cc Requeiro que se yossão offerecer emend11s na 
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primeira discussão e sejão mandadas imprimir 
parti entrarem em segunrla discussão. ,, 

Depois de breves reftP.xõ"s foi approvada. 
~sr. Carneiro da Cunha disse que as 

!ªzoes apre~entad!s contra __ a utilidade dos pro· 
1ect11s em d1scussao poderiao servir para serem 
e~e_n~ados, mas não erão sufficientes para a sua 
reJeiçao. 
Pon~erou a necessidade que havia de se darem 

remed1os á moeda de cobre, q11e erão principal
mente exígídos pelas províncias do norte. 

O Sr. Baptista de Oliveira disse que se 
ri:servára para falia~ na segunda discussão, mas 
v1~-s~ furcado a explicar a maneira porque a com
m1s.sao _ tmha assenta~o que 1levia cumprir a 
obngaçao que lhe _fõra 1~nposta, vi_sto que alguns 
membros da casa t!nhao combatido o projecto 
hvez porque o não tivessem lido ou pen,;ad; 
bem ~obre elle; que a com missão especial encar
regada de propõr á camara medidas conducentes 
ª? melhoramento do meio circulante tivera em 
vista: 1°, rem~diar o_mal da mo~da de cobr~, para o 
que se lhe off,,recêrao dous meios: um, a emissão 
de papel moeda; e outro, um forte emprestimo ; 
meios. e~tes que a ca_n:_iara bem sabia que eriio 
synonrn~<.>s, e equ1vaha0 ':l um forte emprestimo, 
com CUJO producto reduzido a moeda forte, se 
tirasse ?a _circulação . a moeda de cobre; mas que 
a comm1ssao, por mais que encarasse este objecto 
por todas as suas faces, não pudera resolver a 
questão por este modo, porque nas !lossas cir· 
cumstancias e falta de meios que tem a nação 
presente m"nto, mesmo tal vez para occorrer as 
necessidades do dia, não acháN que pudesse 
pa~sar semelhante~ idéa, em conseque11cia do_ que 
ad1á.ra a resoluçao do problema, ,. apresentando 
meios preparatorios para se consPguir este fim 
sendo estes meios a creação de um padrão d~ 
V!llor, isto é, um systema mo11etario - o estabele
cimento de urna fórma de pagamento em que en
rasse por uma quota de moeda forte, e a creação 
de um banco: que verdade ern que poJerin dizer-se 
que era pouco, porque não se remediava o mal 
do cobre, mas não se attendia a que uma vez 
estabelecido o bilnco, o governo podia ser autorisario 
para fazer um . convite ao banco para se recolhei· 
a moeda de cobre, emittindo o governo ao me~mo 
emp<i moeda forte. 

Fez mais algumas reflexões para mostrar que 
o valor nominal da moeda não alterava o valor 
intriuseco della, sendo arbitrario o dar-se-lhe o 
nome que se quizer. 
' o Sr. Plres Ferreira censurou acomrnissão 
porque, tendo sido encarrega.da pela cnmara de 
'propõr remedio á moeda de cobre, apresentou um 
projecto incluindo duas cousas inteiramente dif
ferentes, que vi11bão a ser - o estabelecimento de . 
um systema monetario-e a creação dA um banco,
ambas impraticaveis, e não só inuteis, mas preju
dicialíssimas ao .Brazil. 

Disse que --sendo - systema monAtario - marcar 
o valor das móedas correntes, e nãQ havendo f .. rças 
humanas que pudessem dar á moeda um valor 
superior áquelle que têm os mercados da Etiropa 
adaptado o projecto que dava. o valor de lOSOOO à 
cada peça de 6S400, seguir se-hia ao govGrno um 
prejuízo extraordinario, quando pela alt 1 do cambio 
a moeda dim1nuisse de valor, além de que conti
nuaria a fabricação da moedn falsa. 

Propoz·se a 1í1ostrar a contradicção do sy~tema 
seguido pela com• ·· issli'> estabelecendo 5 •/o de 
senhoriag'lm, mas não foi po~sivel ou vil-o. 

Pronunciou-se tambem contra a idéa d'l ficar a 
moeda de pl'ata servindn _sómente de troco il 
mo,eda .de ouro, não . sabendo que applic11ção 
teria a 1mmeusa quant11:1.ii;ie de prata que se tem 
cunhado; pa1:ecendo ao _nobre orador 1Ue o sys
tema monetano da comm1ssão deveria ter tido em 
vista ul.iô só regular o preço do ouro com attenção 

ao seu valor.nos mercados da Enropa, mas ta mbem 
o da prata, e nunca ex.duir de nlgurna fórma a 
prata de curso commercial. 

_N•• 3° artigo achou injusto-P.xceptu ,1r·s~ a pro
ymcia .do Rio de Janeiro, além de lhe parecer 
11uposs1vel o poder fazer-se nas provi ncias o pa
gamento de 1/4 dos direitos em moeda forte porque 
lia uma falta absolutLi desta moedà. ' 

_Pronunciou-se contra a creação de um banco 
nao só porque o governo ti<iha difficulciade d~ 
fazer _as suas despezas ordinaria~, A p11r isso não 
podena entrar com 4.000 OOOSODO, 5• parte do 
fundi) d? mesmo banco, com~ dizia o Si l• do art. 12, 
mas ate p1irque era conhecido o perigo de taes 
estabele.cime~tos, qu<1. qu:asi sempre acabavão por 
SP. tornarem 111soluve1s ; accrescendo a isto que o 
fim do seu estabelec_imento, 9ue segundo o s; 50 
do arl. 12 r;ora - retirar da circulação as notas do 
exLincto banco - não era de urgente necessidr.de · 
depois que as me~mas ~otas, tendo o uso qu~ 
lhes deu o comm.,rmo, forao tambHm para algumas 
províncias, razão principal da baiX"ll do seu ª"iO 
além da muito poderosa da diniinuiÇão do c~in~ 
sumo do Rio de Janeiro, e grande valor dos 
generos C<>loniaes pehs presentes circumstancias · 
da Europa. _ 

Ach•>U excesso de philantropia o querer-se fazer 
a despeza de l, 120:000$000 como avanço para o 
es~ab~lecimento da casa da moeda para cu1>har 
gratuitamente moeda para o banco, não achando 
de modo algum que fosse con1pensada esta des
peza c?m o gratuito movimento de fuudos que 
se podia. fazer para Londres ou para as-províncias 
por meio de letras de cambio. . 

Fallou tambem, 1°, sobre a difficuldadp de ins
tituir commissões de exame , apontando como 
Axemplo o tem1~0 que tem levado a liquidação tio 
banco; 2°, perigo de ter accumuladas grandes 
sommas, de que, se não este, outro governo po
deri11 ~b1;1sar contra _as !1ossas liberdade:i; 30, sobre 
os pr0Ju1zos que t111hao tido alguns negociantes 
pouco experientes, que entrárão com seu dinheiro 
r~a <:_aixa fi_lial da B.1hia, apontando abusos ']ue 
trnhao havido na entr-1da das ar:ções para o banco 
do R_io ~e Janeiro, e má applicação que tiverão 
os d111he1ros Jo mesmo banco, como se viar,1 a · 
conhecer depois da morte do theso1ireiro Lopes. 

Passando a fa~lar sobre a sua emenda, disse que. 
as suas bases erao g~ralmente reconhecidas mesmo 
pelos outro_s p_rojectos que se. tinhão apresentado 
na casa, e vrnhan a ser; 1°, extrncção e retirada da 
circulação da actual moP.da de cobre, quanto antE's -
211 , reduzir o seu valor nominal a um valor corres'. 
poudeute ao valor r~al de~te metal nos mercados da 
Eur_opa, po.rque _e out.ra fórma era imp11ssivel pre
vemr a fal<tficaçao; 3°, appl1car os meios uecessarios 
pa~a a amortisaçãq : que tendo reco11 hecido que os 
me10s apontados quer do ·emprestimo quer do 
banco, ambos exigião o estabeleciment~ de um
fun_do para pagar os juros e amortis~ção, para o que 
sena necessano estabelecer uma 1mposiç>lo cor
respcrnde~ta: julg_ára IDf;lhor que os 2,400:000$000 
que a naçao pagtir1a pelo Juro de5°/o e amortisação 
do l •/o dos 40, 000:0008000 em que se orça o valor 
da moeda de cobre em circulação, fos~-em imme
diatamente applicado~ ã amortisaçiio do mesmo 
cóbre, com o que em breve fic•1ria a nação alliviada 
deste peso. 

Ooncluio votando contra o parecer da commisgiio 
por inutil e prejudicial, e a favor de sua emenda 

o _sr: Led? informoa que tendo sido a 
c~mm1ssao ~spec1al nomeada para apresentar me
didas conducentes ao melhoramento do meio cir
cnlante, e tendo ella conhec_ido pel~ exame a que 
procedeu que todos os pro1ectos tinhãn 11ido ou 
rnenoscabados, ou refutad11s, ou despr8zados pro
puzt;ra o. estabeleci~ento de um banco con;o re
med10 un1co que podia ª~!.açar todas as especies 
sem 1r de encontro á op1mao da camara. 
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Não quiz responder ás observações que se 

havião feito contra o projficto, reservando-se para 
a 2• discussão, e notnu sómente que era inPX 1cto 
dizer-se que se queria sacrificar a quantia de 
l,120:000S para se Astabelecer a casa da moeda, 
bastando para refutar este argumento que ~e tivesse 
em vista a disposição do art. 5o do projecto da 
co~missão. · 

· Quanto a dizer·se que havia contradicção no 
projecto ainda estnbelecida a senlioriagem de 5 •/o, 
declarou que a c'ommissão tendo procurado a 
relação dos valores entre o ouro e a prata, vira 
que 1ü marcos de prata estavão v·ilendn um marco 
de ouro, e por isso 'estabelecera esta base. 

Fez >8r que a verdadeira questão que devia ser 
considerada, era-se devia tratar-se ou não do 
l'esgate do cobre-e que a commissi:o julg.ára que 
não, porque as nossa~ circumstancias não permittiào 
a imposição de taxas pesadas s•ibre a geração 
presente e futura parn pagar o cobre, o por i;,so 
deixando isto para tempo opportuno propuzera 
o remedio mais conveniente para a restituição 
do credito e para estabelecimento de um systema 
monetario consentaneo com as nossas circumstan

-cias, sendo preferível a cre11çào de um banco 
que possa servir para resgate do cobre, a·i pro-
jecto nfferrcido pelo Sr. Pires Ferreira, que além 
de conter muitas contr,1dicções, propunha a emis
são da moeda papel ou vales para retirar a moeda 
de cobre em circulação, tnedida esta que seria 
pouco airosa á camara dos Srs. deputados, se 
della lançasse mão no anno de 1832. 

o Sr. Hollanda entendeu que par_a prevenir 
o prejuizo que devia resultar á nação e aos par· 
ticulares do rapido melhoramento do meio circu
lante, e não fazer o governo onerado com uma 
divida enorme, seria melhor retirar o cobre da 
circulação por meio de bancos de deposito em 
todas as províncias, onde os possuidores desta 
moed11 a depositassem recebendo um papel repre· 
sentante do seu valor, o que muitu facilitaria as 
transacções da~ províncias, oude não circula papel, 
ficando os possuidores do cobre sujeitos a uma 
pequena despeza a favor dos mesmos bancos. 

Não achou que o estabelecime11to de. um banco 
nacional fosse i11compativel com a felicidade pu· 
blica, mas que nas actuaes circumstaucias a lei 
que o determinaBse não teria execução; além de 
que um banco nacional era um objecto de riva
lidade entre as provincias, por terem lembrança 
do que houver'' a re~peito do extincto. 
. Depois ue mais algumas observações mandou á 

mesa e111endas impressas. 
Pedida a urgencia para se interromper a ordem 

do dia e continu>1r a presente discussão, foi regei
tada, adiando-se a materia pela hora. 

Seguio-se a discussão do parecer da commis~ão 
de fazenda ácerca do contracto feito com João 
Mairs s·ibre um 1 machina de cunhar moeda. 

Ficou adiado p1ua ser impresso. 
Foi approvado o parecer da commissão de pen

sõAs e ordenados sobre o requerimento de D. Maria 
Quitaria Bricio; que pede a confirmação de uma 

- pensão que lhe fóra concedida pelo guverno. 
O SR. C. ALVARES mandou á mesa a declaração 

de havei;. votado na sessão p«ssada cuntra os 
artigos e paragraphos da lei de naturalisação. 

Levantou-se a sessão ás duas horas. 

Sessão'_ em 30 de Junho 

PRESIDENCIA. DO SR. LIMPO DE .A.BREU 

Lida e approvada a acta da antecedente, foi á 
segunda commissão de fazenda um officio do Sr. 
ministro do· imperio incluindo outro do nnsso 
ministro l?lenipotenciario em Pariz com a conta-

das despezas füit,ls com a Floi•a Fluminense no 
primeiro •1uartAl do corrente anno. 

A's c .. mmissões de orça1nento e justiça civil 
outrn do mesmo SP.nh.)r com um officio do 
presidente do Rio Grande do Norte incluindo 
varhs l'epresentações. · 

A' de orçamento o requerimento de Estanisláo 
Pereira de Oliveira. 

A' do banco o de Antonio de Souza Dias, e 
outro. 

A camar;i ficou inteirada do officio em que o 
1• secretario do senado communica ter aquella -
camara adaptado, e dirigido á sancção imperial 
varias resoluções. 

Approvou-se a rtidacção da ·resolução dando 
providencias sobre a arrecadação do imposto a 
beneficio dos lazaros. 

Igual sorte tiverã.o os seguintes requerimen
men tos: 

Do Sr. Antonio J. de Moura para se pedirem 
ao governo os papeis concernentes ao donativo 
offerecido peles 'povos do Sobral, villa Viçosa e 
v1llA Nova. 

Da 3a commissão de fazenda para que se peção 
ao governo itifc>rmações a respeito do estado do 
edifi.cio que pede a socieda·ie defensora desta 
cidade para o estabelecimento de uma casa de 
correcção. 

Forão tambem approvados outros requerimentos 
para virem do gover.no informações sobre varias 
objoctos. · 

O Sa. REZÉNDE disse que sempre fôra de cos
tu1ne na P.onformidade do regimento da casa, não. 
levarem os projectos preambulo algum, mas que· 
desde a sessão de 1831 õe começarão a imprimir 
os relatorios que acompanhavão os mesmos pro
jectns, despeza esta desnecessaria, pnrque tudo 
quanto naq uelles relatorios se diz é depois repetido 
n;1, discussão. 

Em consequencia disto fez o se.guinte requeri
mento: 

« Que se não imprimão os relatorios que acom
panharem os projectos. i> 

O Sa • .!J:aNESTO entendeu que o requerimento 
era uma ver.ladeira indicação, porque pretendia 
alterar o' regimento, ou AO menos 'º que tem 
seg11ido a casa na economia que lhe pertence ; e 
por isso pedio que fosse remett1do á commissão 
respectiva. 

Fui á commissão de policia. 
O Sr. P..i.u1a Araujo:-Sr. presidente, por 

occasião de um requerimento ha dias apres•intado 
na casa muito se fallou contra as comrnissões 
a que foi enviado o relatorio do ministro da 
justiça; ellas vão mostrar a injustiça das argui
ções que se lhes fizerão; principiào a apresentar 
trabalhos, que versando sobre negocios de grande 
monta, deviào ser maduramente pensados e re
fiectidos. 

Julgo que o illustre deputado, o independente 
patriota autor do requerimento, tendo conheci· 
manto do parecer que mando á mesa, ficará 
satisfoito, e deixará de taxar as commissões de 
preguiçosas e iudifferentes aos clamores da patria. 

Dito isto leu o seguinte parecer : 
" As commissões de justiça criminal e de consti

tuição, tendo maduramente reflectido sobre a 
parte do relatorio do ministro da justiça, relativa 
ao tutor de S. M. o lmperador e de suas augustas 
irmãs, e tendo em ·vist.a o art. 3• da lei de 12 
de Agosto de 1831, são de parecer que removen
do-se o tutor se proce.ia à nomeação de outro ; 
e que para isso se officie ao senado afim de 
'U$ª• sendo tambem essa a sua opinião, se marque 
o âia em que reunidas . ambas as camaras, tenha 
lugar a nova nomeação. 

« Pnço .ia camara dos deputados, 28 de Junho 
de 1832.- JolJ.o Ganà.ido diJ Deus e Silva.-A. M. 



camara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 16: 12 - Página 2 de 11 

SÉSSlO EM 30 -DE JUNHO DR 1832 H9 
de Mou1·a.-F. PaulaAraujo.-H. H. Ctirneiro 
Leao. » 

O SR. ALVES BRANCO, como membro da com
missao de co11stitu1çào, offereceu o seguinte 
parecer 1:1eparado : 

« Eu entendo que antes de qu&l'1 uer resolução 
deve a camara ouv ir ao tutor <le S. M. o Impe
rador sobre as arguiçõeR que lhe faz o miuistro 
da justiça em seu relatorio. 

« P»ço da camara dos deputados, 28 de Junho 
de 1832.- O deputado M. Alves Branco. " 

Ficarão áJiados. 
O Sa. REBOUÇAS pareceu· lhe que a admissão de 

representaçõP.s das d1flerentfl.s sociedades estabe
lecidas no Brair,il ia de encnntro á constituição 
e regimento da casa, e por isso offereceu um 
requerimento para que se cumpr:'io litLor><lme ute 
varios artigos do mesmo r egimento. 

O Sa. FERREIRA DA VEIGA. pedio que o re
querimento·· fosse á commissão de constituição, 
por haver nelle violação de direitus cunstitu
cionaes. 

Decidio-se que fosse ás commissões de policia 
e de constituição. 

o Sr. Guer;t"a offoreceu uma resolução para 
se crelir uma cad'!ira d~ grarnmatica latina na villa 
do Príncipe do Rio Grande do Norte, ond e até 
cert1 tempo houve um mestre, que pelo espaço 
de 30 annos ensinou gratuitamente, e cuja idatle 
não lhe P.ermittia continuar neste exercício. 

Declarou que estR creação já fôra objecto de 
·uma proposta do mesmo c11n<elh 0 1, que o 11obre 
orador temia que não passasse por incluir muitas 
outras cousas que a camara talvez - não queira 
approvar. 

M\'strou a utilid ade desta cadeira, não só 
porque o numero de estudantes Je latim mo.1-
tava a mais de 30, como porque muito1 s ddles 
têm ido applicar·se aos estudos maiores nos 
cursos jurídicos. 

Concluio pedindo a dispensa de impressão. 
O SR CosTA FERREIRA. pedio a urg1rncia. 
Julgada objecto de Jel1beração, foi di•pensada 

de ser impressa . e approvada a urgencia para 
entrar a resolução na ordem do dia. 

Fo1i approvada a r8s 11luçiio offor.icid ,1 pelo · Sr. 
Pacheco aut11risando a congregação dos lentes dos 
cursos juridicos para faz~r os rtlgula1n~ntos ,.li; 
policia que forem necessarios aos ditos cul'sos. 

· Eotrou em discussão a resolução offerecida 
pelo Sr. Guerra. 

O Sa. SoARE• DA RocHA achou mesquinho o 
ordenado de 300$000, e trntemleu que era melhor 
ser marcado pelo presidente em conselho. 

O SR. REB•1UÇAS apoiou a _ emend~ por estar o 
conselho da província mais em e~tado de marcar 
um ordenado correspondente á capacidade que 
deve ter o mestre. 

O SR. GUERRA oppoz-se a ella, dizendo que 
se content .. va com os 300HOOO que propuzera 
porque tinha mui tos dados para suppôr que o 
presidente em conselho ainda marcaria menor 
ordena.lo, porque a provincia é p .. bre e não tem 
muitos meios de pagar ; e quando se fizes . .;e 
alguma altera~ão, convinha q11e se desse o orde
nado de 400$000, mas nunca deixar-se ao presidente 
em conselho o marcal·o. 

O SR. JACODIN'A propoz que o ordenado fosse 
elevado a 400HOOO annuaes. 

O SR • . FERREIRA FRANÇA não concordou em 
qua acamara fixasse o ofdHnado, sendo de opinião 
que o presidente em cClnselho o estabelece~se 
interinamente para depois ser submettido á 
appro.vaç.ão d•\ camara na fórma da constituição. 

O Sr: REZENDE disse que não devendo a ~all!ara 

d eixar .de applicar as quantias necessarias para 
a instrucç 'io poblica, tarnb•; m não devia dar de 
mais , e ·t >< ndo o Sr. d.; puta•lo da pr.1vincia que 
está mai-< ao facto das lo.,alirlades della, infor
mado á cam>tra que ns 300SOOO erão s ufficitmtes 
par>t se estabelecer nlli um a cad ei ra de grammatica 
Lt tina que alil\s não é da primeira ne cti ~si d!ld e , 
votava cont~a todas as eme1J.das e a favor da 
resolução. 

o Sr. Soares da Rocha sustentou a sua 
emHnda porque os conselhos presi•lenciaes podem 
com mais conhecimento de causa marcar os 
ordRna•l11s que devem vencer o~ mestres, sendo 
depois submetlid•1S á ·appruvaç>io da eamara. 

Fi;z ver que o 11rde<1ad·1 dP 300$000 em um paiz 
desprnvid•> de tuilo corno o Riu Grande do Norte, 
não seria sufficienLe para ter nlli um professor 
habil, Sfl11do o nobre orador de opinião que com 
charlatães não de vião . gastar nem 10 réis. 

O Sa REZENO!;] s ustP. ntou a s ua opinião, lem -
brando que o Sr . Guerra temendo que o pre
sidente em conselho marcasse ·menor ordenado, 
estabelecera o de 300$000, que er;1 sufficiente 
naquella villa, cuj•1s habitantes não vivião na 
nec~ssidade que se suppu11h<1, contentando-se com 
ns pequenas C•iusas com que vivem muit'.l bem. 

O Sr. Hollanda Oava.tcanti pareceu 
,que em lugar .te a camara occupar-se com inte
resses de uma ou outn.1 provinc1a, creaçf ~ da 
uma cadeira nn sertão, com o ordenado mai<"" ou 
menor de 300SOOQ, convinha antes que se trat11s,;;e 
de extremar o:i n"goei"s que dizem respeito á 
administraçã.1 particular a economicd das pro
víncia-< para nãl) se ver embarncada com a com
plicação de tantos e tão diff.; rente!'I objectos. 

Ponderou que cumpria attander ás necessidades 
do Brazil e á pos1çfi.o em que se achava a camara : 
que o Braz1l reclama r e formas, para o que havia 
p11Hs ~ do um pr.1jecto •1ue se dizia que nll s~nado 
cahira quasi todo : que as n•iticias da Europa 
não erão favornveis e que a camara tinha objecto 
de que se devia occupar com mais urgencia, 
qual a discussão de um projecto offerecido pelo 
uobr>i orador sobre as ad•ninistruções provinciaes 
que até hoje nii.o tem apparecido impresso, razão 
p11rque estwa disposto a fazer um requerimento 
que1xa .1do-se desta demora, n qual, a não andar 
ahi alguma mão ext .. r.na, era descuido, e por 
isso peiii•1 q143 se mandasse perguntar á typo· 
graphia se dava preforencia áquillo de que se 
gosta ou se imprimia o que lhe era mandado 
pe.la mesa. 

Passando a fallar sobre o seu projecto, fez 
ver que a lei de 20 dti 011tubl'O d" 1823 não é 
aq1rnlia que a constituição exige, porque a mesma 
constituição queria o estabe,leciment•> nas, pro
víncias de uma administração economica pri
vativ:n, á qual compete crear os pr"fessores, es
tabelecer os ordenados e alé marcar subsidio aos 
membros dos conselhos geraes, porque o principio 
do governo (epres,.,ntativo é pagar a quem tra·. 
balha: que a sua opiní~o era q_ue os conselhos 
g"raes de província actualmente devião ser con
voca-los extraordinariamente para fazerem pro
p .. s1ções ácerca de sua administração. econom iea. 

Ounc\uio dizendo que votára sempre contra 
as reformas d.i 9-unstituiç~. e ainda votava contra 
ellas, qui;rendo que .ilia seja desenvolvida na 
fórma do seu projecto. 

o sr. Guerrc1. disse qui muito respeitava 
a opinião do nobre deputado qufl aca\iava de 
fallar, mas lhe parecia que a provincia do Rio 
Grande do Norte uão merecia m~nos consideração 
do que as outras províncias , · á favor das quaes 
havião pa~sad11 di;;p11s1ções setnelh •ntes: que a 
resoluçà·1 proposta dizia respeito á ordem do dia 
para huje marcada, além de ser tão simples, que 
,poderia ser appr<•Vaúa em breve espaçCl. 
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L~mbr1111 que o con~~lhll geral propuzqra a 

crPaçí'io dP.~ta cadeira, e que "s habitante'!; do 
sertiio linhão tanto direito CdtnO ns mais cidadãos 
brnzil~iros para verem os filhos i11struidns. 

Repetio algumas cousas, qu,., já ha'!'.lª dit1•, e 
conclu10 dizendo que nã11 pr11puzera o ordenado 
de 400H temendo que não passasse. 

O SR. CAssrÁNo respondé9 ao Sr. H •lla.nda 
Cavalcanti que Linbão acabadrl de chPgar im
pressos os exemplares do projecto de que fal
lára. 

o sr. Pires Ferreira disse que poderia 
mostrar que o Sr. H1illanda estava eng•rnado, 
quando suppunha quA não se tinha tratado da -
admi11istraçãu ecouomica ,das provincias, poi~ a 
commissão do orçamPnto, fazendo a honra rlev1d 1 
ao project•l apresentado peln Sr. Ledn, apr»vei
tára suas luzes para a 01 ga11isação d:1 lei do or
çamento, para o a11no prox.imo futuro ; e t1-1ria 
adoptado taml>em as di8posiçi'iAS que achasse 
acertadas no projecto do Sl'. Hollanda, se lhe 
tivesse. sido presento. 

Passando a fallar é.cerca da resolução, foz ver 
que tendo· se dado para nr lem do dia a dí-c11ssà,, 
das prop·ostas dos conselhos geraes, não era fóra 
de lug>1r tratar-se hoje de uma creaçào proposta 
pelo cons~Ihn geral do Rio Grande do Norte. 
Não "chou razão para se augmentar o orde1111do 
de 3008, á vista d>1 declaração fdta pelo Sr. 
deputado daq11ella provincia, de que era suf!i
ciente. 

o Sr. Oarneiro .da Cunha fallo11 a favor 
do ordHnado de 300U que achou suf!icientA. attenta 
a b11rateza dos alimentos do Rio Grande do 
Norte, ficando sempre livre ao prnfe.ssor perlir 
augmento quando nào fosse sufiiciente; disse 
mais que tendo a cadeira estabelecida na capital 
d"quella provincia o orderrndo do-· 350U, seria 
Injusto dar maior ordenado áquella que se ia 
crear no interior. · 

Não se fez cargo de resp!lnder ao Sr. Hollanda, 
que falláN, 11ão para tratar da resoluçilll, mas 
para dizer que não tinha vindo o seu projecto, o 
que era natural, porque todos gostão de seus 
filhos, reservando-se o nobre orador para mostrar 
em outra occasião que o mesmo Sr. H"llanda, 
orpnndo-se as r!lfonn!ls, queria por um projecto 
iniciado na casa ref.1rmar a cunstituição sém ser 
pelos trnmites p11r ell .. marcados. 

O SR; OosTA. FERHEIRA.. disse que a urgenc1a.. 
por elle pedida drl ntJn!ium modo tinha interrom" 
picln a ordAtn do d ia. 

Volnu 11 f1vor da resoll1ção porque se devem 
marcar os ord~nadus confurme as circumstancias 
das provincias. 

O Sn, Gu1rnRA. requereu que o ordenado de 400S 
Bll fizesse ex.tensivo a todas as cadeiras de gram-
matic;t latina da reforida provincia. -

Foi approTada a res11lução, j~lgando-se preju
dicadas todas as emendas. 

O SR. CASTRO :E SILVA. apresentou a rela torio da 
com11iissão du orçament 1, que pedio que fosse 
impresso com urgencia, prescindindo-se da lei
tura. 

Assim se decidia. 
O SR. ERNESTO perguntou se quando se venciª 

alg111na resoluçào que tratava de a11gmento de 
despezil, era costume leval-o ao conheciaie11to da 
commissão de orçttmento : p9rque aliás na dis
cussão poderia escapar alguma. 

O SR. PIRES FERRE:IRA respondeu que a com -
missão i<icluira no or.;amento t•)das as despezas 
decretadas, aliás não poderia fazAr o seu calculo. 

Entr<>u em discussão a pr11p1•sta do conselho 
geral de Pernaml].uc•., que divide a freguezia do 
bairro de Santo Antonio do Recife. 

O Sn. REz~:NDE pedio o 11diamento p11ra a ca
mara t1i111ar em co11sideraç;fo uma representação 
que a tal respeito fizera o re~pectivo ~parõcho. 

O Sr. Oarneil:"o da Ounl.J.a se oppôz ao 
a.Jiamento, p<lrque f.,ssem quaes fos>em as razões 
allegadas pelo parochi, ella~ não podião mover 
a camara a vot-1r contra uma medida que o con
selb.o geral julgou necessaria. 

Advertia que cumpria attender muito a que um 
só vigario nfio póde curar das almns em uma 
freguezia muito p .. pulosa, não devendo ent1·ar em 
linha de conta a diminuição do rendimento do 
parocho, por,1ue não é isto o que faz a base de - · 
seu direito essencial ; mas o ordrrnado que lhe 
paga o governo; além de qr1e a Jiminuição do 
re11d1me11to ficava c0mp8nsada pela diminuição de 
trabalho. • 

o Sr. Pil:"e.;; Ferreira se oppôz ao adia
mento, não só porque não convinha que os morado
re.s do bairro de que se tratava ficassem privados 
do pasto" e~piritual, que o parocho em uma fre· 
guezia tão exten~11 não podia ministrar pessoal
m~nte, como porque o inte1·esse particular do 
parocho não dévia prevfllflcer ao publico. 

o Sr. R.e ... ende su,tentou que o adiamento 
devia passr, a111da quando nenhuma outra razão 
h•>u~esse .lo que exi-tir na cam·1raa reclam11çào 
do resp8ctivo parncho, que tem tanto direito a 
ser attendido, como qualquer outro cidadão. 

P<>nderou que pela nova divisão o parocho actual, 
c11j1i rendimento não pa~sa de 4,000 ~cruzados, 
viria a ter apenas GOO ou 80011, estando-lhe des
tinada a parte da paro_chia que não é susceptivel 
de au~ment,,, antPs de diminuição, porque não 
tem para onde estender-se, e os estrangeiros que 
nella habitão e vierem habit-ir, nada concorrem. 

Disse mais que o actual par11cho era um homem 
velh·i que estava a morrer, que padecera muito, 
chegando a estar preso 4 ann11s, que fôra muito 
ífagellado no anno de 1824:, que era hom!3m muito 
dig110, e que não parecia justo que se lhe tirasse 
o pão nos ultimas dias da vida, que não era 
caramurú, m>1S o - era aquelle que tal vez i nfluisse 
na proposta da divisão da treguezia para o substi
tuir; e que era inexacto dizer-se que elle não 
podia cumprir os deveres espirituaes, purque o 
serviço da igreja não p11decia. _ 

o Sr. :S.ibe>lro de A.ndrada disse que se 
não se acreditasse o que expunha o conselho geral, 
que a parochia é demasiadamente extensa, etc. ; 
não sabia ao que se havia de dar credito; que 
muitas vezes em parochia:-; mui p~quenas o pa
rochu, coadjuct0t·, e 4 ou 5 s:1cerdotes não bastão 
para dar 11s S<>CC•lrros espirit11aes, quanto mais 
em uma freguezia tão extensa. 

Não achou motivo bastante para se adiar a 
proposta, porque os interesses iodivir.luaes emu· 
decem á vista dos interesses geraes. 

o Sr. Guerra votou pelo adiamento, porque, 
apezar de respeitar muito ás resoluções do con
selho provincial, entendeu ser de j ustiÇa que a 
representação que o parocho fez á camara fosse 
attendida, podendo muito bem acnntecer que as 
razões allegadas por elle fizessem col)l que ~ 
camara notàsse com mais conhecimento de CªYJª· 

Declarou porém que não vot_.a a favor do 
adiamento para fazer cahir a proposta que talvez 
fosse muito justa, m·as para que a cam·1ra fosse 
illu~trada, porque o conselho podia tambem ter-se 
enganado, pois sendo taes conselhos compostos 
de homens, podia uelles iufluir o desejo de fa
vorecer alguem. 

·Fez mais algumas reflexões sobre a injustiça 
de tirar o pão a um homem já velho, e que tem 
servido ha tantos annos, e inconveniente de se 
multipli1Hrem ·•S freguezias, cujos freguezes não 
têm ·mdos sufficlentàs para concorrer para a sus
tentação da parochia;"'donde resulta não se cela-
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brRrem os officios ' divinos com a necessaria de
cencia. 

O Sr. Rebouças. disse que tres erão as ra· 
zões em que se fundáre o adian1entu: l•, na 
reclamação do parocho ; 2•, vir-lhe a pertencn a 
parte menor na divisão; 3a, não ser o parocho 
caramurú. 

Q11a11to á primeira, disse que suppunha que o con
selho geral teria ouvido ao bispo, á camara mu- · 
nicipal, &o parocho, e aos povof:! que seguramente 
devião ter represe11tado ; e por isso não achava 
razão para a proposta ser empatada. 

Quanto á segunda, que não era admissivel 
ficar o parocho com a parte que elle não qui
zer. 

Quanto á terceira, isto é, que o parocho não 
era caramu1u, não achou bom que se apresen
tasse isto como qualidade p>•ra a camar_a vutar 
neste ou 11aquelle sentido, porque ella deliberava 
segundo a justiça e não em attenção ás opiniões 
pol1ticas dos indivíduos. 

O Sa. REZENDE disse que fallára em caramuru 
para responder a uma voz que ouvira. 

o Sr. Costa Ferreira decl:lrou que pouco 
se embaraçava que o parocho fosse cnram uru, 
ainda que declarava que, se em s.µa c .. nscie11cia 
estivesse persuadido de que era cararnuru, votaria 
co11tra elle. 

Fallou a favor do adiamento, porque entendia 
que convinha ou.vir .a::i partes para melhor de
cisão. 

o Sr. Hollanda dechrou que estanào vacil
lante sobre a maneira de votar ácerca ..testa 
proposta, não queria fallar sobr~ ella, 111as que 
ouvi11do a um ::ir. 1.lt~put:<do exprimir a su~peita 
que ti11ha das causas que deràu lugar á proµosta 
se lembrára de dizer-é porque é canuuurit
querentlu por esta 111nneirl! metter a ridículo toda 
a votação que não fõr baseada em justiça, sendo 
indifferente ao nobre deputado a opi11iào do 
individuo, para votar segundo o que entender 
justo. 

Cuncluio declarando que sabia que o parocho . 
não era caranmru, pois até era seu parnute. 

O Sr. soares da Rocha votou contra o adia
mento, porque não ha parl•Chu algum 4ue queira 
a divisão da sua freguezia, a qual aliás, pi1r um 
termo que lavrào quando são collados, são obri· 
gados a não se oppór quando se julgar qu13 tal 
divisão é necessaria. 

O Sa. CusTonro DIAs perguntou se na mesa 
havia algum requerimento do parocho. 

O Sa. MARIA DE MouRA informou que havia na 
mesa um parecer da commissào ecclesiilstica, em 
que dizia 4 ue não dtfe lia o requerimento, espe
r .. ndo pela discui;são da pro posta. 

O ~r. Custodio Dias disse que os senhrires 
que erào mais escrupulosos poderião votar a favor 
do adiamento,. mas o nobre orador se pronunciava 
a favor da resolução, por querer o maior bem do 
maior numero ; que o fim da instituição dos 
parochos não era o lucupletarem-se, pois o seu 
interesse pecuniario não promovia o bem dos 
povos, ao qual principalmente se devia attender; 
que se o parocho hoje podia subsistir com o 
rendimento que tem, quando tivesse me11os obri
gações a cumprir, me1:os dinheiro tambem lhe 
seria necess,1rio para sua subsistencia; que reco
nhecia que dos bons parocuos grandes bens têm 
resultatlo aos estadus · catholicos, mas cum µna 
confossar ao mesmo tempo que dus máos parochus 
tem resultado o maior mal possível. 

Foi regeitado o adiamento. 
o ' Sr. Carneiro da Cun.h~ não querendo 

entrar no merito do vigario da freguezia, seu 
amigo, e que fóra companheiro na

1 

sua desgraça, 

votou · a favor da proposta, movido pela justiça 
da causa. 

Nãú achnu necessario- ouvir o p11rocho para se 
pruceder á divisão, porque o principio de que 
ninguern deve ser condemnado sem ser ouvido, 
dizia respeito a outros objP.ctos. 

Lembrou que na assembléa constituinte propu
zera urna indicação para que não houvesse fre
guezias senão de tantas mil almas, afim- de não 
acontecer como hoje, que emquanto uns parochos 
são pobres e não têm meio::; para a sua susten
tação outrns têm freguezias grandes e ricas, que 
lhes dão para vivernm 1:11111 luxo. 

Quf>11to a dizer v Sr. H -llanda que o parocho 
actual não é caramu1ú, e que era seu parente, 
dHclarou qu.., daqui riào se SPguia que elle não 
tivesse~algum parente que o fo~se, porque des
gr:içadamente nas guerras civis não se vião muitas 
vezes bater-se o pai contra o filho, o irmão coutra 
o irmão, etc., como o nobre orador vira no seu 
paiz. 

o Sr. Rezend4" pareceu que talvez sem 
que O COnSPlho O conhecesse, infiuisse · muito na 
proposta o haver um individuo obtido a sobrevi
vencia á igreja de que se tratava, o que lhe 
pnrecia tanto mais p<>ssivel quanto haven.to mais 
íreguezias extensas" .ricas o com1elbo se occupára 
só111e11te com a divisão desta. 

Q11,.11to a dizer-se que os lugf\res são dados para 
bem do povo, cuncortlou em que assim era, mas 
advertio que omguem é ·escravo do povo, para 
servir sem que dahi lhe result!l,m os necessarios 
meios de sub1lidtencia. 

Não · >e oppoz a que a igreja sa" dividisse em 
tempo competente, mas não agora e do modo que 
se pt'upunha. 

o Sr. Pires Ferreira perguntou s~ por 
não convir ao parocho a divisão da freguezia se 
havia deixar de appruvar a proposta? 

Fez ver que a parte com que ficava o parocho 
tin lia para/oqJe se alarg,.r, e que a população 
muis rica ficava dentro dos limites da sua paro• 
chia. 

Concluio produzindo mais algumas razões a favor 
da prupost.l.. 

o sr. Costa FeJ."reira declarou que ·nunca 
faltaria a justiça a algutim, mas continúamente 
votaria contra os caramurús, por serem os mais 
enllarniçatlus· inimigos do 13razil, e aquelles cujo 
fifll a· ensanguentar a nossa · patria. 

Procedendo-se á votação foi approvada a pro
posta . 
- t>eguio-se a discuss ão da proposta do mesmo 

conselho geral para c<1rnpra de um armazem onde 
se recul11ào as caixas ue assucar. 

O Sr. Pires Ferreira informou que o 
predio de que se tratava pertimce a um vinculo, 
tem a capaciüa.le nece -sana para o fim a que o. 
destina o conselho, .está h11je occupado coni <lif
ferentes casinhas de saµateiro, e nenhuni particular 
tinha d1re1to de o c"mp.Nr carecendo ddle a nação 
para objecto de tamanha necessid<tde, qual o de 
se fazer um armazem "nde se recolhão as caixas 
de as:iucar, hoje expostas ao tempo com grave 
prejuizo da faz ,. nd:i nacional e dos particulares. 

o Sr. Soarc.s da Rocha votnu contra a 
proposta pOI' atacar dir .. ctamente uma lei <Xist~nte 
qual a de 9 d" Setembro de 1826, que determina 
que hav,..ndo alguma propriedatl" pal't1cular, . da 
qual p .. ssa resuhar utilidade publica, verificada 
esta util1uade primd ra111e11te por um acto do corpo 
l~g,sliit1vo, SH pr<>ceda á su • cornpra, sendo pré
vi,.me11te in·Jemnisad" o proprietario. 

Di:se mais que mnitr> se admirava de q:;e na 
Recife não h"uve,sem trap1clies particulares para 
recollnr R8 caixa's, e que se JJreten11essB que o 
nação fizesse esta cumpra para construir um 
trapich_e e depois arrendai-o, o que feito pela 
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nação importaria em grandíssima despeza, que 
não seria coberta pelo producto do arrenda
mento. 

o Sr. RebouQas, tambem se oppoz á prn
posta, não só pur conter uml\ excepÇão da lei 
citada, como porque se tratava de uma especu
lação por conta da fazenda, sem vir orçada a 
quanti& que se ha de gastar com &. compra e 
re[azimento da propriedade; qual a renda do 
capital empregado, etc., etc., não pode11do as 
especul,,ções por conta da faz1mda serem lhe 
vant~osas porque vão de encontro aos iuteresses 
indiv1duaes, mórmente em uma província tão 
productora e commercial. 

Pareceu-lhe incrivel que sendo tamanho o inte
resse dos agricult11res e negociantes em terem uma 
casa onde se recolhão os productos que se des
tinão á exportação, ninguem se tivesse prop .. sto 
a fazer para este fim um trapiche, de que lhe 
devião resultar · grandissimos int.eresses, quando 
sendo a riqueza Ja B ·hia poucc. maior que a de 
Pernambuco, alli havião innum11.raveis casas de 
arrecadaçã,1 de11otninadas ti a piches e uma excel
lente alfand<>ga de impurtaçào, donde o nobre 
orador cDncluia que não devia ser tamanho o 
interesse resultante do armazern que se propuuha, 
muito priAcipalmente á vista du uso que delle 
fazia o seu pruprietario, alugando-o para casinhas 
de sapateiros. 

o sr. Re;.o;ende disse que a proposta tinba 
realmente muitos inconv.inientes, rnas apezar disso 
votaria por ella,flporque quem tem passadu pelas 
'ruas de Pernambuco e visto safras inteiras exposlas 
á chuva e ao sereno, por não ter onde se recolhão, 
não podia hesit:ir em fazer algum sacrificio para 
prevenir a. continuação de tão grande damno. 

Advertia· porém, que- em lugar 1le se comprar 
·o edificio de que se . tratava, para o demolir e 
edificar de novo, o que gastaria grandes sonimas 
e levaria. muito tempo, seria talvt1z mais conve· 
niente mandar construir um armazem na inter
vallo que vai do forte do Bom Je~us até á inten
dencia, que tem uma extensão maior, sendo o local 
apropriado para este fim. 

O Sr. Ourneiro da Ounha entendeu que 
as razões que se tinhão produzido contra a pro
posta não procediã11, . não só por que para se 
fazer a compra, e ter lugar a prévia indemnisação 
era neceS8ario prim~iro au,torisar o govtrno da 
pr .. vincia, mas até porque a mesma_ 1.ir .. po,;ta 
dizia que se procederia ao necessario ajuste. 

Quanto á sua utilidade disse que o local em 
que se queria collocar o armazem era o. mais 
proprio, não só para ,;e recolherem as caixas, coino 
para fiscalisação e embarque do as:-ucar, verifi 
cando-se alli _mesmo a cobrança d_9s dil'eitos que 
é muito importante, porque Alagôas, Ri11 Grande 
do Norte e Parahyba, não tendo negociantes que 
comprem os seus gen11ros para irem para a Eu
ropa,- os mandão para Pernambuco; que uma d11s 
causas que tem concorrido p>lra a baixa dns 
irteços dos nossos assucares nos mercados es
trangeiros, é chegarem lá muito humidos, ao 
menos os do norte, não só porque são tran,;por· 
tados para Pernambuco em embarcaçõRs muito 
razas, etc. , como porque quando alli c~egão não 
achão armazem onde possão ser recolhidos, de 
maneira que em occasião de grandes temporaes 
caixas .inteiras se derretem, com desfalque das 
rendas· nacionaes e prejuízo do co111me1 cio. 

At.1ribuio á falta do espirito. de ernpreza,.[!ue 
por ora temos, o não se ter alguem propust1> á 
con8trucção do trapiche ou armazem, por meio 
do qual se prevenisse tão grande inconvr.ni.-nte, 
o que achou ser tanto menos de extranhar em 
Pernambuco, qlfl!.nto na rica proviucia da Bania 
ainda . não apparecera um homem, que movi.do 
por seu . patriotil!l'.Ilo e zelo pelo bém publico, tra-· 

tasse de construir um aquedncto, tão necessario.., 
naquella cidade, que não tem uma só fonte, sendo 
aliás a agua um elementn · dn primeira necessi
dade ; nem mesmo capitalistas que promovessem 
uma subs~ripção para melhoramento da cidade da 
Bahia; on .. :le ruas inteiras têm' cabido das la
deiras em que estavão edificadas, ficando debaixo 
das .ruirias grande numero de seus habitadores. 

Ooncluio mostrando que o lugar apontado pelo 
Sr. R8b(luças não servia para o fim pr1>posto por 
ser distante do embarque, e >er muito estreito, 
sendo mais proprio o apontado pelo conselho. 

o Sr. Oarnelro Leão disse que pedira a pa· 
lavra porque dous Srs. deputados que fallarão 
c11ntra a proposta, a tinhão aloacado por um lado, 
pel•• qual não parecia atacavel, servindo antes os 
seus argumentos para a sustentar, por ser ella 
int~iramenie C(lnf11rme e baseada nà lei de 9 de 
Setembro de 1826, que regula 11 modo pelo qual 
se i•ód" haver cunt.ra a voutada do. cidadão a sua 
prnpriedade ; p .. rque ella diz - que quando fôr de 
utilidade publica a acquisição de qualquer proprie
dade do cidadão para alguma. obra publica, .:iu 
para nutras. cousas que a lei reconhece como de 
vadagem publica, haverá um acto do corpo . le
gi-<lati vo que rec.,nheça esta utilidade - e a pro
posta tem por fim reconhecer a utilidade que ha 
de se apropriar a nacão do predio de que se 
tratava, não prohibindo a lei citada que o reco
nhecimento desta utilidade venha iniciado pelo 
conselho geral. 

Pareceu-lhe portanto que aos senhores que 
iulgào que a pr11posta se n:lo deve approvar, 
incumbia mostrar : 1°, que a obra que se pre· 
tende, não é de utilida·le publica ; 20, que sendo 
de utilidade publica, ·ha alguns terrenos qut'l 
estl1o na posse da nação, e que podem ser;.vir 
par11 :1q11,,lla obra sem ser nece~sario fazer-se a 
ac,1uisiçfio Je uma propriedade particular - por· 
que então não devia passar. 

A r~speito da utilida·le declarou que não estáva 
ain .Ja bagtantemente illustrado, e esperava ser 
della convencido no proseguimento da discu~são ; 
cumpri11do-lhe entr<Jtanto ,!izer que não achava 
razão no Sr. dPputado que atacai a a proposta, 
p11rque n11o vinhão orçadas as despezas que se 
havíão de fazer com compra do predio, '3tc., 
p.irqu~ isto não era possível, pois só depois de 
passar um acto do corpo legislativõ, recunhe· 
cendo a sua utilidade, é que o governo poderia 
tratar de sua compra, e n<:> caso de o proprie
tariu recus:1r venuel-a, mandar proceder á ava
liaçã,). 

O sr. Soares da Rocha insistia em que a 
, proposta ia de encontro á lei de 9 de. Setembro 

de 26, a qual leu. -
.Achou que o Sr. O. Leão fôra contradictorio 

emquanto duvidãra da utilidade da compra, e 
queria ao mesmo t<lmpo autorisal-a. 

o Sr"'O. Leão repetio o que dissera, para 
provar que não cahira·em contradicção. 

Quanto á iei citad·•, fez vêr que a proposta 
lhe parecia multo ::onformà a ella, por s,; per
suadir que e~ta l.'.utorisação conc!)ílida ao governo 
pela asembléa geral, vindo autorisada pelo con
selho geral, era um verdadeiro reconhecimento 
da utilidade da .acquisiçãu da propriedade em 
q.l;lestãll, devendo aquelles senhores, que se 
oppoP.m .a ella, provar a SU>l não .ntilidade; pois, 
~egundo as r,,zõ..,s que se pr11duzissem na dis· 
cussão, o nc.bre orador votaria a favor ou contra 
ella. 

O -~r. Pires Fcrreii:-a disse que as infor
maçoes dos consPlh"s geraes erào os melhores 
dados que podia. ter a assembléa para conhecer 
da utilidade de qu·1lquer medida relativa ás 
provincias, . porque etles melhor que ninguem 
conhecem as necessidades locaes. · 
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Apresentou mais algnns argumentos a favor 

da proposta. • 
O Sa. MIRANDA prescindindo d11. utilidade ou 

não utilidade da proposta · em questão, declarou 
que a não podia approvar por lhe parecer inutil, 
porque se podião recolher as safras em alguns 
dos armazens da extincta intendencia da ma
rinha. 

o si. OoSTA FERREIRA. oppoz-se á proposta, 
por se não achar verificada a utilidade da 
acquisição do preilio, pelo modo determinado 
na lei de 9 de Setembro de 1826. 

O Sn. HoLLANDA achou que se questionava 
sobre uma cousa· que não podi<1 ser objecto de 
questão, porque da autorisação dada ao governo 
para comprar o predio, não se seguia que elle 
a isto torçaria o propdetario, que antes o 
vendetia de boa vontade, porque tem n'isto 
grande interosse, por ser um vinculo adminis· 
trado por procurador, e nem'sempre os procu
radores promovem muito os interess~ de seus 
CQnstituintes. Quando porém o propr1etario não 
quizesse vender o predio por um preço razo~vel. 
pareceu -lhe que se não devia comprar, embora 
reconhecesse -que o local é o mais proprio não 
só pela capacidade, mas até para o embarque 
e desembarque em todo o .tempo, e pela proxi
midade do mercado. 

Advertia que os embargos que se encon· 
travão, nascião da má redacção da pro
posta, mas que cumpria attender a que a das· 
peza que se fizessA com esta obra. não seria 
improductiva, porque a venda de parte desta 
propriedade podia indemnisal-a com grande 
usura. 

Ooncluio, mostrando que os armazene da 
extincta intendencia da marinha não podião 
servir para o fim proposto, por ser ahi o mar 
muito agit11do e ficarem fóra do alcance do mer
cado. 

O Sa. R EBouçA.s continuou a oppór-se á pro· 
posta, não só pelas razões já. expandidas, como 
porque a camara nãu podia, contra a dispo· 
sição do vinculo, autorisar o possuidor a alienar 
este predio . · 

o SR. e. DA CUNHA disse que o P()R9Uiàfír 
de hoje não tinha esta vinculo, que talvez 
existi~sa na origem ; e ainda quando o predio 
fosse vinculado, devia passar a propost·1, porque 
o pogsuidor o venderia se pudesse. 

Procedendo·se á votação, foi approvada. 
Entrou em discussão a proposta do mesmo 

canse.lho, para se fazer um cemiterio . 
O Sa. REZENDE se oppoz a ella, porque o 

terreno de que se pretendia lançar mão para 
este fim, não pertence á nação. · 

O Sr. Oaetano de Al.:rneida pareceu que 
o conselho não attendêra bem ás suas attribui-

TOlolO l 

ções quando fizera a proposta, porque este ne
gocio pertence aos corpos municip!\es na fórma 
da lei do 1° de Outubro de 1828. Votou comtudo 
a favor della, por ser de opinião que se devião 
approvar todas as propostas dos conselhos ge
raes, que não oflenderem a constituição. 

O SR. PIRES FERREIRA informou que o terreno 
é da nação; que o conselho fizera esta proposta 
por cooter umfl medida geral, que não estava 
nas · attribuições das camaras municipaes. Para 
provar a utitidade da proposta ponderou a 
n!lcessidil.de de evitar que se continue a enterrar 
nas igrejas e de providenciar ácerca dos enterros 
dos pobres, porque os _parochos não enterrão 
cadaver algum sem dínbeiro. ., 

o sr. Guer..-a: nã_o julgou basta_wemente pro
vndo que o terreno em questão era propriedade 
nacional. Na qualidade de parocbo, declarou 
que era inexaeto· diz •Jr-se que os parochos não 
enterravão sem dinheiro, porque acuntecia ci 
contrario. . 

Votou portanto pela proposta, até pela razão 
pr .. duzida pelo Sr. Caetano de Almeida. 

o Sr. o. da Ounha votou a favor da pro· 
posta, fundando -a nas razões ex pendidas pelo 
Sr. Pires ·Ferreira. · 

Reconheceu que havia parocbos mui dignos, 
mas outros que não só não enterravão sem 
dinheiro, mus até que ficavão com o di11heiro 
da fabrica da igreja. Mostrou a necessidade de 
convencer aos povos de que nada perdem em 
não serem ent'llrrados nas igrejas, e que se 
tivessem ha muito tempu perdido esta ãPPers· 
tição, não teria so:firido tanto a saude publica, 
cilegando a morrer uma grande quantidade de 
peRsoas de bexigas, em consequencia de serem 
infectadas -deste mal nas igrejas. 

O Sn. SOARES DA RocaA. se oppoz á proposta 
pela razão produzida pelo Sr . Caetano de Al
meida, e porque estabelecia uma administração 
para o cemiterio, com gr~de numero de em
pregados. • _ 

O SR. PIRES FERREIRA continuou a sustentar 
a sua opinião, accrescentando ás razões que 
já produzira, _que o C?nselho gere,L ti".era e~ 
vista 11 execuçao d ,1 lei pnr urna maneira mais 
proprla, e que os empr~gados e!ãu in~ispen· 
saveis, porqutl o estabelecimento nao pod1a ficar 
e.o abandono. · 

O SR. Ri;:z&NDE nfio achou boa a proposta, 
mas como não htivi"' melhor, votuu por ella, 
p~r s er de utilidade publica. Fez vêr que ~~a 
inexacto dizer-se que os parochrJs nã1J q~enao 
enterrar os ca.lav~ res sem dinheiro, porque nas 
cidades os clerigos nada têm com isto, mas 011 
mordomos das irmandad·es. 

Ficou a mataria adiada. 
Levantou-se a sessão. 
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OESÉRVAÇAO 

Depois de reimpresso o mez de Maio fizemos acqt~sição de urna serie de 

discursos proferidos na discussa.o do voto de graças, e colligiclos em folhetos publica~s 

na Typographia de Seinogt Plancher e Comp. á rua do Ouvidoe n . 95, hoje Typo

graphia de J. Villeneuve e Comp. Inserimos pois cm seguida os t efel'idos discursos, 

que erão assignados pelos respectivos oradores. 

Do co~ll.'lLA IJüll 
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Discursos proferidos na discussão do voto _de graças 

Na sessão de 12 de Maio: - , 
O Sr. Ribeiro de Andrada:-Sr. presi

dente, levanto-me para combater os argumentos 
lembrados por alguns dos meus illustres collegas, 
contra a minha emenda ; e deixo de parte. tudo 
o que se disse contra as outras que eu sus
tentei, e defendi, por inconcludente, e sem força 
para invalidal~a; embora uma maioria de votos 
lhes dê afinal a força de que carecem. 
Além disto como nesta dh!cussão o objecto priu
·cipal foi muitas vezé<i esquecido e nossos con, 
trarias embicarão tambem a es~osa estrada das 
divagações, arteira ou claramente dirigidas a nós, 
parece de razão que eu tambem divague, e 
que os não deixe descontentes por falta de 
resposta. 

Senhores, eu sou mandataria da nação, e como 
tal não posso querer senão o que ella quiz 
em 7 de Abril do anno passado ; eu sou pois 
constitucional do Sr. D. Pedro II; e na luta· 
e victoria de qualquer dos dous pRrtidos, federal, 
ou restaurador, eu me conservariill sempre consti
tucional do Sr. D. Pedro II, e não realista sim
plesmente, como disse um illustre d~putado, 
ltllalquer que fosse a este respeito a resolução 
tomada pelo poder legislativo, porque segundo as 
doutrinas de Platão e de Oicero, que eu sempre 
segui, é mister que á legitimiJade do poder que 
prescreve a regra, se una sempre a noção previa 
e necessaria do justo ; porque toda e qualquer 
regra legalmente prescripta só implica a idéa 
da obediencia, nunca a de convicção. Vós tendes' 
feito muitas leis, que ainda hoje reputo imper· 
feit11s ; e· todavia, como membros da associação 
brazileira, eu me sujeito a ellas. 

Examinai miuha cunducta publica e particular, 
e vos conve11cereis do que acabo de expender. 
Eu havia por engano entrado 110 anno paS!!!ldo 
na sociedade defensora desta córte; apenas sus· 
peitei que ella tiuhR por fito defender, não os 
princípios políticos que eu 11rofesso, porém outros, 
e demais a mais. certos homens, nunca mRis 
voltei a ella. Não sou igualmente membro das socie· 
dades, ou federal ou conservadora, é natural que 
vós conheçais . alguns de seus socios, ou· que 
tenhais visto as listas dos homens que as com
poem: perguntai-lhes ou lêde-as e então vos con
vencereis que a nenhuma dellas pertenço. 

Accresce por ultimo que soufranc-mac;;on desde 
a idade de 18 annos, e de 23 para cá nunca visitei 
uma sõ lofa desta côrte, por persuadido de que 
no estado de nossii immoralidade actual, não 
estamos maduros, nem ainda para as institui
ções da simples fraternidade. 

Encetarei agora o exame das diversas divaga
ções que ainda se não riscarão da minha ~
moria, para responder· a cada uma dellas. 

Disse um de meus illustres collegas que certo 
deputado ou cidadão ·cob1·ira de labéo a. nomea
ção da duqueza de Goya.~, e que depois etc., 
ao que respondeu meu illustre irmão ; fui eu, 
e n~gon depois as cónsequencias. · Meu irmão 
ouv10 mal, . porque este facto oão pertence a 
Andradas. Desterrados em Frnnça, lá nos foi ter 
semelhanta noticia; rimo-nos de semelhante graça, 
porque nos governos. co...titucionaes modernos 
títulos dados a filhos adulterinos de reis, ou não 
existem, ou são mui raros. 

... 

Oonstitucionaes, não podíamos injuriar o chefe 
do imperio ; brazileiros, nunca soubemos em 
paizes estranhos enxovalhar uossos compatriotas, 
embou f"ssem máos agentes; ha porém uma 
só verdade em tudo isto, e vem a ser que, 
quando regressados ao Rio, - nunca rendemos 
cultt>S á n"va duquez;i como muitos dos pseudo
patriotas, satellites, ou figuras no governo actoal. 

Quartdo, depois da. abdicação, o St·. D. Pedro 
II subio ao throno em virtude da constituição 
do imperio, nunca insultámos seu nugusto pai, 
porque fôra insultar seu augusto filho, porque 
fõra mister que desc8ssemu-t da dignidade de 
legislador, e da lhha de conducta traçada a 
todo o homem de honra. Tacito dizia, s~guodo 
minha lembrança, fallando de Tiberio-nào lhe devi 
beneficias, e nem lhe suffri injurias-eu direi mais 
do que Tacito-recusei benefic108,e nunca lh'os pedi; 
soffri-lhe com tudo offensas; mas por estas não era 
elle responsavel aos olllos da lei, e sobre. este crime 
de seus agentes responsaveis, muito tempo ha 
que havemos lançado um expesso véo. 

Senhores, quem nunca soube adular o poder, 
não põde tambem abatet"·Se a ponto de cobrir 
de improperios a desgraça e de remexer cinzas de 
mortos. Nutridos com o leite das doutrinas gregas 
preferimos antes o costume antigo de ornar com 
fior<'s e fitas as victimas votadas ao sacrificio. 
Não, amestrados na escola da adversi_dade e da 
virtude, nunca imitaremos as artem.mh·•s e vo
ciferações dos·idolos do dia, só versados na escola 
do crime. -

Disso. outro illustre deputado que no Brazil, 
paiz ainda mui novo, sõ havia mediocrid1de e 
ignorancia; eu conviri.:l com elle, se com mais 
exactidão diss~sse que são raros os sabios entre 
nós, e muito mais raros essds genios sublimes 
qu<l illustrão a Europa civilisada, alguem talvez 
respondesse a este at·1que por elle feito aos 
seus concidadãos que, por ceg.1, elle era juiz 
incompetente para semelllante decisão; eu porém 
creio o contrario, attendeodo á doutrina de uma 
vida anterior, "tão preconisada por Platão, e sup
ponho que o illustre deputado, unico sabia do 
Brazil, calou por louvavel modastia o seu 
nome. 

Queixou-se igualmente o mesmo illustre depu
tado, que certos jornaes da orposiçiio tinh<lo pre
gado, ou doutrinas subversivas do systema jurado, 
ou insultado o gove~no: e eu .lhe rogo que tome 
o trabalho de. passar novamente pelos olho• o 
Americano, quando soldado debaixo das bandeiras· 
do Exm. ministro da juotiça, e todos os jornaes 
mínisteriaes, e verá em muitos delles iguaes 
doutrinas e em quasi todos insultos dirigidos a 
diversos membros do corpo legislativo: por ven
tura o ministro, responsavel por todos os seus 
actos, será mais inviolavel do que os legisladores 'l 
Creio que não. -

Arguio-se um dos meus illustres amigos e 
colleg;is de haver chamado a camara de perjura, 
o que é manifesta olvidação: elle proferio e pro· 
ferio uma verdade, quando disse que depois do 
dia 7 de Abril é que apparecerào nesta camara 
idéas federativas; e haverá alguem que duvide 
de semelhante proposic;;ãó, depois de um tal 
projecto de federã'Ção haverá sido por ella appro· 
vado 'l 
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Agora perguntaria eu ainda aos meus collegas 

que o approvarão : Não haveria excedido a camara 
sua::i attribuiÇões, admittindo uma mudança total 
no systema de governo, em virtude do qual 
temos ·as<e11to n;.;sta casa? Eu me calo pnr não 
querer adiantar minhas nft~xões sobre materias 
já decididas. Não se segue comtudo, do que tenho 
expandido que eu condemne o sysLema republicano, 
pelo ·cmitrario eu reputo o systema politico o 
mais perfeito, e por isso demandando a maior 
somma de virtudes da parte do maior numero dos 
membros de qualquer associação; estamos po_rém 
nós neste caso? Ou antes não temo!í! dia11te dos -
olhos diariamentH testemunhos não interrompidos 
da nos8a immoralidade, e do desregramento habi
tual de nossos costumes ·? Qu<l importa que eu 
conheça no ~io desta camara alguns republica11os 
honrados e virtuosos que eu amo, e que eu res
peito ? Por veutura o grande todõ nacional se cifra 
nelles ?' 

Senhores, na situação critica dos nossos ne
gocios semelhante systema é, no meu sentir, uma 

·heresia política. 
Insistirei ainda sobre a antinomia que se 

encontra na· noção complexa de-monarchia federal. 
Que suppõe a pal-avra-fêdernção - applicada a 
qualquer nação'/ A de estados independentes, 
unidos por um laço qualquer. E monarcbia? 
Um estado compacto e unidt', regido por ui:µ só 
chefe.Como é possivetcombiu:1r duiis idéas manifes· 
tamente contrarias-compacto e separado ?- Eu 
pelo menos o ignoro. Agora pergunt,1 ainda, que 
vem a ser o Sr. D. Pedro II em um tal systema 
de governo ? Um~ tautologia, ou petição de 
princípios, verdad~ramente irri~oria. 

znao ao silencio, ou condemnàrão á morte a 
imprensa, pr-imeira egide das liberdades publicas? 
PrendMão cida11ãos e os metterão em segredos, 
subterraneos humidos e sem ar, e os privarão 
até do commercio e trato de suas f!lmilias e 
amigos ? Mandarão . fazer fogo, ou abonarão as 
descargas feitas em theatro '.facto unico na histori~ 
das revoluções) ? Ameaçarão a representação na
cional com seis mil homens? Prenderão sem de
nuncia, sem accusador, sem testemunhas? Cer-

- carão casas de deputados da.. constituinte, ou 
arrombarão as de algum senador ? Tolerarão e 
deixarão impunes tiros disparados em casas de 
viuvas? Demittit!io algum empregado publico para 
accomodar seus amigos, ou concederão melhora
mento de refqrma a militares, legalmeute reforma
dos, e o que m:üs é, n€gocian<es matriculados 
nesta praça "l Instituirão e puzerão em pratica as 
visitas domiciliarias dos bebedores de sangue de 
Set~mbro em Franca? Atacarão no silencio da 
alta noite casas de familia, -pertu:rbando seu des
canço, tl incutindo horrivel susto ? Tinhão final
mente os Andradas '850 presos entJarcerados, e 
dispunhão ou prepara.vão novas pdsões, para 
estenifer indefinidamentll a lista das victimas e 
dos infelizes? Não, senhores, os Andradas nunca. 
praticarão iguaes horrores, teado ainda á sua 
di8posição o terrivel livro 5• das ordenações ; 
mas quando o tivessem feito, em que abonavão 
seus exemplos os actos de sangue e de terror, 
do actual ministerio que tem ;;ó de obedecer á 
constituição e o codigo? Em nada. 

Serão porém os An.ir,1das ambiciosos? A res
post;i. é curta; em 23 sahirão como entrárão, 
regressad.>~ tio seu prolo11gado desterro, antes e 
depois de 7 de Abl"il do anno passado, nenhum 
poder procurárão, e nenhum emprego acei.tárão. 
Forão ellos os provocadores . desta desaffoição 
universal dos ho11rens er'P:1rregados hoje dos des· 

Senhores fullemos claro, quando fór tempo os 
fedP.raes honrados e virtw:isos, acompanhal-o-hão 
com lagrimas e despedil·o· hão com. honra e gene
rosidaue; mais os pervArsos ? 'Tremo de o dizer.:. l 
E depois virão ainda os membros do rninisterio, 
todos elles federaes, ostentar em no,;sa presença 
de amor e fidelidade á pessoa sagrada deste 
augus_Lo, mas desgr!\çado joven ? 

Resta-me ainda pesar ouro e fio na balança 
da mais escrupulosa cl'itica e Ódio e o rancor 
que o ministerio sectario da federnçi'io legal, 
votou, yuan_g_o a mim, sem razão, aos federaes, 
que a querem já e já. Eu não approvo os 
excessos de nenhum partido ; desejari>l porém 
sab61" em que está a legalidade da federação ?. 
Em ser decrel.11da pela legislatura? Conçerlamos' 
ainda isto. Mas se o projecto já está em discussão 
no senado e é de crer que não leve muit<is dias 
em ser decidido favoravelmente, re:flectindo na 
força e popularidaue do governo ; porque tnntivo 
este couti"úa ran~o1oso contra aquelles, quando 
são id1mticas suas opiniões políticas- e apenas 
vem a· haver entre elles a só di:fforença que 
resulta da espera de poucos dias ? Não, senhores, 
não vos capaciteis que odio tão encarniçado tenha 
por origem as típi11iões do partido denuminado 
rusguento: este odio existe, não contra as opíuiões, 
porém contra os indivíduos. · 

Não sei, senhores, como em discussão tão 
alheia de provocações hostis, póde vir a pello a 
administração dos Andradas na. - feliz época da 
nossa jpdependencia, e o lugar commum de sua 
nunca provada ambição: teria em vista o illustre 
deputado que a recordou dourar ns atrocidades 
do ministerio 11ctqal, e satisfazer seu odio figadal, 
bem que gratuito? O exame em que vou entrar 

-,deixará sem replica a fraqueza de suas nrguiçõ~s, 
e. a impotencia de sua malignidade. 

tinos do Brazil 1 Mnito menos. ·· 
Uma breve an11.lyse da minh~ vida p~l'la

mentar rasg irá o véo delgado de semelhautes 
cal umnia's. Discute· se nesta: camara a lei da 
regencia; dividem-se as opiniões sobre. a per
manencia ou uão permanencia da mesma ; eu 

. advogo e sustllnto a permanencia como consti· 
tucional: depoiH do meu discurso, i; camara 
adopta a minha opi11iào. Otterece-se depois uma 
emenda para excluir o -corpo legislativo Lle ttir 
parte ni:lla ; eu e mais alguns Srs ~ deputadns a 
sustentio e defendem· no meio da mais reuhida 
discussão. Depois disto, a quem poderia vir a 
lembrança de que-ioiu me affligira por não sahir 
regente? 

Accresce ainda que alguns Srs. deputados 
declarárão em minha presença que me nomeavào 
r"ge'1te, ao que eu repliquei que o não fizessem, 
porq1ía eu recusava por todos os motivos; e 
pr,incipalmente por convencido de que a consti
tuição m'o prohibia. Ainda hoje persisto na 
mesma opinião, á vista da divisão de poderes, 
base de todos os governos nacionaea e dos ar
tigos excepcionaes, 1:1m nenhum dos quaes ha a 
menor analogia que induza a admittir como legal 
a escolha de um membro da legislatura para a 
regencia. 

Os Andradas terminarão sua carreira publica 
em Julho de 1823, quando ainda não havia 
.constituição e quando ainda a nação tinha por 
codigo criminal o livro 5° das ordenações ; os 
actuaes mi11istros têm uma constitúição e um 

E como podíamos · ser ambiciosos, eu que, 
ainda preso na ilb,ij das Cobras, recusei pastas; 
que em 1830 não q uizemos organisar um mi
n isterio, e collocartno-n9s à testa delle; que 
finalmente depois da regencia permanente fui 
rogf>do para aceitar a pasta da faz anda. A' vista 
destes factos e da leitura do.-; jornaes tanto do 
Rio, como de Minas, pronunciai vós mesmos 
dunde nasceu a provocação, . 

Meu irmão Antoolo Carlos chega a esta côrte 
e declara aos regentes provisorios, que olle niio 
aceitará a. missão para Londres, senão no caso 
de elles serem conservados ou nomead1J~ outros 
do seu mesmo credo politico. Apenas sabe l\a 

codigo a executar. -
;Fergu!lto agora. : por ventura os Andradas redu-
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nomeaciio da nova regenciQ
0

, .,dirigio~se ao ministro 
dos . n'!!go~ios estrangeiros;, · e' rec11sa ~ enviatura. 
Nos seguintes dras, o Independente em um dos 
seus llrtigos dá , ,a .el'.ltender .. que . a rJlCUsl\ fóra 
um desforço do se.u amor proprio oífondido; por 
não haver . sídó .nomeàdo regente. Elle em sua 
resposta a·pont<t ·as. causas da sua não aceitação; 
e ·eis que appai:eée a Aurora interpellando-o para 
que · declA~e ·o seu cr~do . político. Quem é ainda 
neste caso . o provocador ? · . · . 

Apparéceu · o 'projécto que ·eu denominei foi 
de suspeitos ; eu o combati, assim como . outros 
Srs. deputados, ainda hoje estou convenêidó 
plenamente da sua injustiça ; e se por ventura, 
sem elle, o mini~terio a.itual tem demittiJo e 
reformado . tanta gente, que tristes consequencias 
teria acarretado sobre o Brazil uma semelhante 
lei, se ella passasse nas duas camaras? 

Um illustre deputadn 'enganoir-se, dizendo que 
os jornaes tinhào sómente fa\lado em diversos . 

' sentidos ou pró ou contra; não senhores, alguns 
passárão a mais. A Astréa depois de haver-me 
insultado, e a outro de meus collegas com a 
insossa chocarrice, de que em Roma só aprendêra 
a beijar a pata de sua santidade, termina do 
seguinte modo : (< Não a quizerã.o? Pois h_ão de 
tel-a, ·e depois tão de chorar. 11 A Aurora depois 
·ae elogiar o ·meu discurso (o que agradeço), 
queixa-se de que eu os chamára de perjuros, o 
que é calumnia, e por ultimo dá bem cl~o a 
entender que uma tal medida ha de ter seu devido 
efüito. 

Com effeito, apparece o dia 14 de Julho do 
anno passado; eu me achava então na cnmpo 
e gravemente enfermo, e apezar de tudo eu corri 
a tomar pnrte nas discussões da carnara : eu 
sustento o parecer da commis.-ão relativo á repre
sentação de parte do povo e tropa desta capital, 
e com o mais ardente patriotismo me opµonho 
á vontade não reftectída de meus concidadãos, e 
esta vontade não é attendida. O que era porém 
esta desordem de 14 dA Julho? A creação real 
do projecto, craaçào intellectual: estava e,;tn des
ordem annunciada de ante mão? Sem duvida na · 
Astréa e .Aui·ora. Combati-a eu 1 Vós ouvi:ites o 
meu discurso a este respeito. E todavia cart•1s sào 
dirigidas para Pernambuco daqui, ellas apparecem 
em um jl>rnal, e dizem que a rusga tinha por fim 
eulhronisar Cavnlcantis e A11drad11s. DrostJe 1823 
protestei condemnar·me n obscuridade; se esta não 
bastu, o desterro mesmo me. sGrn grato, comtanto 
que delle resulte puro. os meus concidadãos s0-
cego e prospdrido.de. Quem o.inda é no facto 
citado o provóc11dor '? 

Não p1\ra aqui o. cadêa não inlorrompida das 
prnvocações e das calumnias. O Brazileiro reco
nhecendu em mim apenHS probidade e attlrmando, 
que eu nada fizera seniio o pó1· termo aos 
rebates (que no seu te

0

mpo t9rnáriio a apparecer) 
calumnia-me, quando diz quQ em meu tempó se 
déra coméço ao cunho de cobre. O relatorio de 
um illustre . deputado, entã,o ministro, o convence 
de falsarlo; e se elle soubera alguma cousa de 
sua repartição, veria ·que o' cunbó do cobre 
principiou a ter uma má escripturnçào desde 1812; 
qua . no · anno de 1821 cunharão-se para cima de 
460 e ta.ntos contos, e que eu em um anuo da 
minha administração ~unhei menos da metade 
dessa quantia ; o que .era conforme com os meus 
princípios e com ·o rumor publico então corrente, 
de que tu desejava susvender o cunho de seme-
lhante moeda. _ _,. 

O -Grito da Patria ( regida arbitrariamente) 
diz que eu tenho· assento entre vós U•l quali
dade de supplente, quando v6s não ignorais qu!l 
e1:l sou deputado; e tiido. isto para que? P~ra 
dizer que não tenJ:to popularidade; quid ·inde 1 
Caball~i· ou: intrigu,ei _.para sel-o '1 Ambiciono . eu 
a glor~a de .· ser representante ? Que pequenhez, 
que m1serias 1 ·Finalmente o mljsmo Bra.;ileii·o e 
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4 Independente asseveriio qué unicamente somos 
visitados pot canalha. Serão por ventura canalha, 
senad,ires, deputado~, militares, magistrado:3 e 
empre~ados de todas as clas~es, que nos procu
rãu? ,E serão sómente de alta gerarchia ó's páos 
de larangeíra de hontem transformados hoje em 
aristocratas de pata grossa, e alguns de unha 
afiada? 

Demais, no nosso systema constituição e paiz, 
eu não conheço proletarios senão os escravos, e 
mui poucos libertos, todo. o resto da povoação 
se t!Cha dividida em classes de differente ordem: 
foi do pó das ftleiras que sahio um marechal 
Ney, foi da clas"e media.l que nos tempos bar
baras e feudaes da França, e de suas guerras 
religiosas, appareceu · um marquez de 11Hopital, • 
honra de sua patria e barreira inexpug'havel contra 
as atrc•cidades de uma Cathilrin>1 de Medieis e 
de seus filhos. Quem sabe se nas nossas classes 
infliriores · não haverá homens que valhào muito 
mais do que os nossos modernos ídolos de barr<• ! 
.Senhores, eu páro aqui com as provocações dos 
meus antagonistas. · 

Disse por ultimo o mesmo illu~tre deputado, 
que a esta maioria, então opposição, se:.devem 
as leis que fizerão a ~felicidade do novo edificio 
social. Sendo assim, porque o· codigo, a lei 'da 
creação do conselho supremo de justiça, a da 
creação de uma caixa de amortisação, a dà 
extincção do banco, a mesma das guardi;.s nacio;· 
naes, etc., hoje não servem? Senhnres, eu diria 
pelo contrario, que desta maioria vierão todas 
as ne>Ssas desgraças, e que ella quer hoje, não 
leis, porém meJid11s excepcionaes para satisfação 
de suas vinganças, ou financeiras para proveitos 
ind i viduaes. 

Resta agora sustentar a doutrina da minha 
emenda. Allegou-se contra alia o bana1 argu
mento de que era um at>lqua ao poder moderador', 
ao que replicou um _dos meus illustr11s colleg.1s; 
que as faltas do thrimo são peças ministeriaes 
por que respondem os cons~lht1iros da coró>i, A. 
que por consequencia não havia offensa algumT 
ao monarcba. que é inviolavel. Allegou-se ·de
mais, que fóra incommoJar os ~eputados já 
fatigados com a tão prolongada sessão do' an'no 
passado. Eu agradeço hnta contemµlaçiio piua 
conrnosco da part!l do governo, ·q:ie, sempre 
em actividade, tell) til:o pouca caridade gomsig1); 
e tanta: mas não seria a reunião ordinaria uma 
pruva antes do "'µouco desejo que tem de ver 
a assembléa junta? 

AcarrAtou·se ainda, como ultima. objeci;ão, a 
impossibilidade d!) sua reunião exlraorui1íaria, . 
visto que 11s <lesunlens foriio todas em~b..rll· Ao 
que respondo: que se o governo 'as ·uao. p1·ev10 
muito tempo antes, e conseguintemente não adiou 
a camara para t3mpo dljterminado, ou a não 
convocou extraorJiuariamente, foi inepto; se as 
previo e seguro. de as comprimir, nos não quiz 
eonvocar, foi de certo perverso, porque é sempre 
melhor prevenir criminosos do que matal-os 
ou prendei-os, Or!l, o _breve golpe de vista que 
eu· vou lançar sobre e'lta capital, depois de 14 
de Julho, Setembro· e OutubrQ, abonará minhas 
razões. · · . · ' · · 

Depois de 14 de Julho os dous · partidos mo
derado e exaltado, qufl mais tinhãu ·contribuido 
para o dia 7 de , A\:>ril, separárào-sà . de · todo ; , 
seguio·se a isto a dissolução de differentes corpos, 
e a prisão lle homens accus'ados· por falsas tes
temunhas; o: p<irtido exaltaçlo engrossou-se de 
todos os descontentes, militares ou paizanos, ~ 
de seus amigos e parentes\ 11.ns· ulce·rados por 
oppressões e insulto!!, outrós ,'a.ffü .ctos pelo estado 

,d &- miseria a que se 'vião reduzitio~ suas niu-
h<irRs· e seus inn o cenie~'.filhos; e os ultimas 

offendidi.ls pell;ls ,affroútas '. feitú aos primeiros. 
Segui,Q-se a isto o ataque do theatro, novo 
combustivel 'deitado · no volcã14 já em chammas ·; 

21 
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- mulheres, meninos, velhos e homens i'~differentes, 

toclos br11dárào co11tra :<emelhante attentadn, e 
abandonarão Ulll governo que OS tyrannisava. 
Fui necessario Jepoís o ataque da ilha das Co
bras, e· de então em diante o governo sempre 

... em sustos, redobrou de activ:idade, e ao mesmo 
tempo d.e medidas erueis, porque o medo não 
tem outras. -

Qne foi estn cidade dos fins de Outubro em 
diante? Um quadro de luto e de dôr ; qtuies· 
furão as medidas que o governo seguio em sua 
administração? A tyrannia em acção. As cadê as, 
as fortalezas, as embarcações do estado, e até 
ilhas, receberão presos ; o resto da povoação 
converteu-se em tropa, em espiões e em suspeitos; 
as mais, mulheres, filhos, parentes e amigos 
tiverão de chorar seus pais, seus consortes, seus 
parentes, seus amigos; os laços de sociabilidade, 
de sangue e de amiz·1de, quebrarão-se de todo, 
cada um tratou de si. A emigração augmentou, 
o commercio ficou paralysado, e os capitass 
pouco a pouco desapparecerão; e o que é su
perior· a tudo, a moral publica. tornou-se uma 
pa~vra vã e sem applicaçào, desde que até 
pareceu complici·lade a compaixão p-·h· de•graça 
opprimida. 8e este estado de cousas continuar, 
nós veremos novos Deveux serem forçados a dar 
aula de chimica, etc., "'no mesmo dia da morte 
de seus irmãos ; e ameaçados da mesma sorte, 
se derramarem lagrimas de ternura e de sensibi
lidade. A' vista disto poder-se-ha dizer que o 
governo nada previo ? 

Tal é o quadro melancolieo e tristonho desta 
capital e provincia. Vergado sob o peso de tra
balho~ e desgcstos, é de crer que, cedo findarei 
meus dias ; um só desgl)sto me acompanhará ao 
tumul~ e fecharei os olhos exelamando, como 
Pitt, cara patria,. em que aby~mo de males eu te 
vejo sepultada.; mas ao menos niio serei teste
munha das novas desgraças que te espei'ão. 

Na sessão de 14 de Maio: 
o Sr. Mon.tozun::i.a: - Sr. presidente, 

grande ou&adia é a minhR, levantando· me p!lra 
fallar ainda em favor da minha emenda, acabando 
ella de ser tão eloquente !l sabiamente sustentada 
pelo nobre orador a quem tenho a honra de 
succeder. Certo eu me não abalançaria a tal, se 
não devesse, como autor da emenda, arredar 
delln toda a insinuação desfavoravel que sobre 
ella têm procurado lançar os Srs. deputi:idos do 
lado opposto; combatendo 11quel!es dos seus argu
mentos que, -embora de pequeno peso, têm ficado 
sem resposta. _ 

O objecto, sénhores, é da maior magnitude. Se 
no S) l• da minha emenda r·u tratei da grande 
e importante questão do direito em virtude do 
qual subira ao tbrono imperial do Brazil o Sr. 
D. Pedro II: se alli provei a necessidade de de
clarar á nação e ao governo a firme intenção 
em que estamos de ob~ervar e manter a consti
tuição, e de nada obrarmos nem queremos se,n!l.o 
nquillo que fôr conforme eom ella, quer a respeito 
das reformas, quer a respeito da parte em que 
a sabedoria do corpo legislativo julgar que não 
deve ser alterada: hoje trat<1-se de examinar 
outrA materla não menos transcendente, isto é 
que têm a fazer as nações es.trangelras a re~peito 
do governo e titulo do Sr. D. Pedro II? Se 
este é o .. aso em que diplomaticamente se entende 
dever ter lugar um reconheclme11to fllrma!, se 
simples felicitações sómente? Na discussão do 
p:rimeiro paragrapho eu mostrei que o 8r. D. 

· Pedro II havia sido elevado ao throno em vir,tnde 
da lei fundamental do estado, e não por occasiiio 
de um moVimento revolucionario, ou 1<ubversão 
dos prklcipiosAle direito p~blico nacional, que 

regulão a sucee~são dos monarchas brazileiros. 
Bem longe de se ter ferido a grande lei do estado 
o Brazil nada qdiz senáo dar-lhe maior força 
e vigor. 

-· Ex.ceptuando-a á rísca, elle declarou ao mundo 
qual o verdadeiro motivo do para sempre glorioso 
dia 7 ::le Abril; a vi;rdadeira causa do dPt:iagrado 
em que havia cabido o governo transaeto. Tivern·a 
elle finalmente ex.ecutado que ainda hoje seria 
imperador do Brazil aquelle a quem a posteri
dade não nogarà o titulo de fundador do primeiro 
imperio americano e augu"to collaborador de 
nossa política independencia. 

A maioria da camarn em ena sqbedoria julgou 
não dever approvar a minha emenda, a qual 
obtendo 30 votos fôra rejeitada por 39 sómente. 
Todavia eu continuo a pro pôr as que me parecem -
mais proprias a exprimir o verdadeiro sentido e 
opinião dos representantes 'da nação. A que se 
arha presentemente em discus~ão ê um corollario 
do ~ lo. Eu pas"o a moi;itral ·O. 

O período, senhores, tém .. duas partes. Na Ia, 
se felicita ao imperador pela boa harmonia que 
reina entre o Brazil e as nações estrangeiras. 
Na 2• se declara que nossas circumstancias 
polittcas não sãu do numPro daquellas em que 
tem lugar o reconbecime11to formal dos governos 
estrangeiros, mas sim,,.i.ices felicitações diploma
ticas, porque o contrario disto seria: l•, pôr em 
duvida a nossa lei fundamental, que estabelece 
o modo de successão li corôa : 2•, a legalidade 
do nos~o governo: 3•, dar quebra aos fóros e 
prerogativas de u~ govern'o j4 reconhecido livre. 
e independente. .lOclavia, .digo na- emenda, a 
camara se alegra muito em vêr a solicitude 
com que todos 0s governos, á exc11pção apenas 
de dous, se têm apre><sado {l reiterar as amigaveis 
disposições em qtie continuão a persistir para 
com11osco. . 

Emqu1rnto á }a parte todos nós concordamos. 
A paz ê a primeira necessidade publica dos 
estados, e com especialidade de um que agitado 
por paixões diversas, se vê governado por uma 
administração, que, póde affirmar-se, tem perdido 
a confiança nacional. (Apoiados.) 

Emquaoto ao 2°. Eu mA lisongeio, senhores, 
que nenhum de nós deseja vêr verificados os 
motivos com que eu fundamento a minha opi· 
nião : í~to é ; nenhum de nós consentirá que se 
ponhfl em duvida !\ constituição, que faz 11 gloria 
do pov"o brazileiro : nenhum dfl nós sofihró. o 
dizer-Re que o governo estabelecido pelo voto 
da naçnçi e em virtude do p_acto social, é de 
fürmfl alguma illegal, ou illegitimo: nenhum de 
nós, emlim, senhores, e 0 Rffirmo com torla a 
convicção, deixa.rã. de dar o sangue e a vid•l 
em defeza dos fóros e prerogativas da nacão 
que reprp,sentR111os, já livre e independen_te. 
(Muitos aplliados.) Oomv -pois differis;.de minha 
opini_lbl • 

Senhonis, foi em consequencia da abdicação 
do Sr. D. Pedro I, que subira ~o throno seu 
augusto filho o Sr. D. Pedro II. Começarei pois por 
examinar o direito com que tal abdicação fóra 
feita ; os ca~os em que ella tem lugar, segundo 
os escriptores mais abali~ados, e mestr6s na 
sciencia do direito publico universal, e por_ fim 
e_xaminarei quaes os effeitos de uma abdicação. 
Este ~x.a.me, senhores, além de· ser indispen
savel ao desenvolvimento da questão que discu
timos, é importautis,imo para fixar a intelligeocia 
dada por alguns dos nossos escriptores aos 
artlgoA da co11stituiçiio qllti têm ou podem ·ter 
referencia a uni semelhante acto ; Não procu
rarei parn. met1 guia escriptor que não seja de 
Rernl raputaçito e de um concP-lto, -J)ara. assim 
dizer, de seculoR, Este escriptor é j3rotius. Elle 
nos diz na Hlla excellbnte obra de Juro Bflli et 
PaciR llv. 2° cap. 4• ~ 1l• que o direito de 
abclicar não v1;1m do direito civil mas do direito 
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Demais, dá-se abdicação não sõ feita -expres
samente, como praticando actos incompativeis 
com a eoaservacão da cousa ou autoridade que 
&ntão se julga abdicada. O primeiro caso e:x.plic11 
o mesmo autor-verbis-o segundo-re-recusal"i 
potest. Calvino é da mesma opinião no seu 
lexicon juddico ·, quando diz-Generum abdicat 
qui sponsam -reputiiat. Ahi temos pois uma 
abdicação sem ser feita por palavras expressas. 
Brissonio na sua obra de ve1·bor-µ,m significatione 
susteota o mesmo principio e diz: Homo liber 
qui se ípsum vendit, abàicat se statu suo. Fi· 
nalmente Budceus nos seus commen tarios ad 
legem secundam de origine juris expõe a mes
ma doutrina, e de uma fórma inteirameJlte 
adopt<\da ao nosso caso, abdicai·e se magisti·litu 

dous na Europa? Dizer que as nações estrangeir.as 
t êm reconhecido, não é affirmar que el\as podíão 
n~ faz~l-o, se assim o entendessem ? Não é isto 
pór em riu vida a lei fundamant il do estado, em 

· virtud.; da qllal subira ao t)lrono o Sr. D. Pedro II? 
Não é duvidar da legalidade do se u governo ? 
Não importo\ tal declaração uma positiva quebra 
dos fóros e prnrouativas da nação? 

-est idem qi~od abi1·e penitus magistratu. A'}uelle 
que é. lant;ado fóra do seu officio de magistrado, 
de qualquer modo que seja, tem abdicado a 
magistratura. Esta intelligencia, senhores, da opi
nião do <ielel•re escriptor que cito, não é ~ó 
minha, mas é de um dos comínissarios da camara 
dos commuos da Inglaterra nomeados para sus
tentl\r na casa dos lords a opinião da camara 
sobre a necessidade de usar da palavra-abdi.
cated-e não-deserted-como resol.,.erão os lords 
que igualmente so oppunhão a que se declarasse 
o throno vago pela fuga e conducta de Jacques II 
em 1668. 

Temos" pois, sonhares, que, segundo os priuci
pios de direito publico universal, a abdicação 
pôde ter lugar ou expressa ou tacitamente ; e 
tanto é valida uma t:omo outra. O nosso direito 
constitucional reconhece tambem a abdicaçi'i.o tacita 
quando diz 110 art. 10.t da constituição. " O 
imperador não poder!! sahir do itnif\lrio do Br.1zi l 
sem o consentime11to da as~ Ambléa geral ; e se 
o fi,;rer se entenderá que abdicou a co1·óa.11 . 

'6 que posto, senhores, é tarnbum evidente, 
que sendo' o ex.-imperador, imper.1dor co11stitu
cional, e não absoluto, devenrlo governar con· 
forme. a constituiçt\o e as leis feitas, segundo ell11 
determina, inva~tido dn. autoridade suprema do 
estado pela vont11de soberana da nação, expressll· 
manto declarud11 no pacto ,;iocial, onde se nchão 
marcados os l11nites de siqa autoridade: violando 
este mesmo pacto 8ocin.l, infringindo as leis que 
delle dimanão, tom por esse simples facto abdi· 

_.:ado a corôa, e o poder que se lhe coliftára . 
(Apoiados . ) 

Assim, ~enhores, creio IMvllr pr-wado que, ou 
se considere a abdicação expressa, ou tacita, 
voluntaria ou forçada, os e!foitus são e devem 
ser os mesmos - a vo.cancia do tbrono-:; e de., 
uma maneira tal que mais se não julgue com 
direito a elle. O que .>abuicou alguma. cousa, não 
tem mais direito a v0Jt,1r a ella. E' esta a opinião 
de todos os gr11ndes escriptores. Cit·•rei ainda 
Grotius para o provar. Abdicare diz elle, aquiv:lle 
a-maníf1Htê habei·e :r1·0 derelicto ... Prolejus no 
seu lexieo_n juris faz a explicação da palavra 
abdicare pela sigoificação de- dicai·é -que lhe 
serve de raiz . Dicat qui'proprium al-iquod facit; 
abdicat qui alienat. . . . (Apoiados.) 

Se pois, senhores, dé qual'!uer modo que se 
cousidere a abdicação do ex-imperador, o se.u 
resultado foi a vacaneia do tbrono, e para mais 
nunca voltar á elle. Se succedeu nelle o principe, 
já reconhecido herdeiro pelo ~razil, e por todas 
as nações alliadas; se não houve alteração alguma 
nem na successão, nem na fónna de n9sso 
governo; se tudo emfim é o mesmo politicamente 
fallando; s e . não é emfim agora que o Brazil 
entra para a gra11d1J familia das nações ; como 
pofa diz o governo na falla do throno que é 
agora que o Sr. D. Pedro II fóra reconhecido, 
e que só tt'llo tem praticado este acto dejustiça 
e de utilidade, alguns estados na Amarica, o 

Ainda mesmo,, Sr. presidente., que tivesse 
havido mudança ou alta.ração em nossas politicas 
instrucções, é por ventura doutrina. contestada 
que as nações estrangeiras nenhum direito têm 
de intervirem em nossos negocios internos? Per
m itti, senhore&, que vos cite, d' entre muitos outros, 
dous escriptores claosico.~ na mataria . Vatel, 
tom. lo pag. 315-diz: c.c E' uma conseqtlencia 
manifesta da liberdade e da independencia das · 
nações terem todas o direito de se governarem 
como o julgarem a proposíto,sem se intrometteram 
no governo uma da outra. De todos os direitos 
que podem pertencer a uma nação, a soberania 
é sem duvida o mais precioso, e o que todas as 
outras devem mais P.scrupulosamente respeitar, 
s e pão querem fazer -lhe uma injuria. n Não só, 
pois, Sr. presidente, deve uma nnção não in
gerir-se nos negocios internos de outra, mas 
fazendo-o commette uma injuria. (Apoiado.) 

Lerei mais uma passagem de Martens, Law of 
nations, que trouxll commi!O: '<C QuandCI um prín
cipe sobe ao tbrouo, sejâ por direito de successão, 
seja por eleição, é costume notifical-o á todas 
as côrtes estrangeiras, com quem o estado tem 
alg11ma relllção ou connexão, e estas respondem
lhe - by congratulations - por congratulações. 
{Vid. Martens l iv. 30 cap. 2° sect. 7.) Este 
mesmo autor sustenta a opinião de VatP.l ha 
pouco mencionada. 

Qualqller que seja, pois, Sr. presidente, o 
direito das gentes que se considere, ou seja 
natural, necessario, e, aegundo Grutius, interno, 
ou seja voluntario ou pacticto e convencional a 
doutrina é a mesma, e o erro da parte do governo, 
e dl\ illustre commissão é o mesmíssimo. TodRs 
as nitções o têm assi~ · entendido; e referirei 
o que aconteceu entre a Russia e a França em 
o anno pouco mais ou m&nos de 1740. 

E•.-: 1721 Pedro I da Russia não contente com 
o titulo de czar e autocrata, tomou o de im
perador. Feita. a participação ás cõrtes estran
geiras, umas reconbecerào logo, sendo a . l• a 
Inglaterra, outras algum tempo depois , a Franca 
porélll não o fez. Succedeu á Pe<lro I, Isabel: 
esta tomou IJ masmo titulo, e exigindo aquelle 
tratamento da Franca; esta exigia della uma 
reversai, declarando que o reconhecimento da· 
quelle titulo em nada alteraria o cerernonial 
usado entre as duas cõrtes. Morta faabel, Pe-
dro III llxigio o mesmo tratamento, e dim a 
mesma reversai. Sobe ao throno a grande Catha
rina: e apezar de todas as ·instancias do duque 
de Cb.oiseul, ministro dos negocios estrangeiros 
de França, não quiz dar mais a reversai, tle
clarando quA-son tit1·e était attachA a son empire 

·-:-a est inutile de répéter ce qui est convenu. 
· -O meu titulo está unido ao meu imperio, se 

vós me não podeis tirar este, tambem me não 
deveis negar aque!le. E ' inutil, emfim, 1·.;petir 
o que está já convencionado. Qual seria o ob · 
jecto do recouhecimP.nto no nosso caso, s enhoreg? 

- A i ntlependencia do imperio? Suas instituições 
livres? O imperador, seu titulo ou o direito com 
que subio ao tbrono de seu augusto pai? Póde 
dar-se, Sr. presidente, um maior absurdo? Não 
temos nós tratados de reconhecimento? Durão 
alies ainda? E que não durassem, deveríamos 
por isso ser riscados da lista das nacões ? E como 
nação independente e soberana, nào gozamos da 
todos os direitos das outras em iguaes circum
stancias? 

Senhores, o proprio ministro dos negocios estrau· 
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geiros no seurelatorio me póde_i:iervir deautoriJade 
para provar o que avanço. Qae diz elle alli ? 
Que recebeu por ventura reconhecim.entos ? Ou 
felicitações. saudaçõAs, e amigaveis pi;otestos de 
quasi todas as nações 1 P:Ha que sunhores, põr 
em alarma o espírito publico fazendo,o suppór 
que nossos futuros destinos podem nunca de.-. 
pe!Ner da vontade, da astuciosã politica estran
geira? Um Sr .. deputado disstl"que por isso mes_mo 
é que devemollt. dizer que já está reconhecido. 
Pois eu quero que mais, que se diga que tal rei 
conhecimento não é.de mister. Que as n!'ÇÕes ,e.s, 
trangeiras nada têm a fazer com os nossos. ne; 
gocios internos. Notai ·bem, senhores, a pá,lavra 
-:--reconhecime11 to~no caso de que· se . trata, e 
diplomaticamente, p/ilrticipa sempre ·da forca da 
plllavra-sanccion ... r, approvar, julgar legitimfl, 
E1tc.-e por isso ell~unca se limíta só á questão 
.de facto, mas decicnr inteiramente a que,;tão de 
direito, e de legitímida1e. Os governos não re· 
co11hecem aquíllo que elles julgão ou podem julgar 
feito illegitimllmente, ou contrario aos princípios · 
de dirêito publico universal. 

Finalmente, se em alguma occasião cumpre ser 
.tixactissimo na materia de nos .. exprimirmos é 
a presente .. Nossas circumstancias são mui me
lindrosas; principalmente tendo nós reconhecido 
Q regencia da ilha Terceira. . 

Senhores, as consequencias de um tal reconhe
cimento são immensas ; e é por isso que ainda 
governo algum eu.ropeu a reconheceu ; nenhum 
tem querido rece\)er os seus agentes politicos ; 
nenhum respondeu a notificação poç.. alia feita 

•.de sua installação. Nenhum .pnrtido, nenhuma 
crem;a política tem divergido a este respeito. 
Sa o ministerio de Welliegton ·a não reconheceu, 
porque favorecia os principias do governo de 
D. Miguel (coµsa que eu nunca, e muito menos 
hoje acredito). Bem: cabio o.a.<seu ministerio, 
~ntrou nova admmistração : que fez lord Gruy? 
Que tem feito lord Palmerston ? Não fôra_ elle 
na camara dos communs o primeiro, e mais 
energicl) defensor de. D. Maria ? Seus direitos ao 
tbrono de Portugal não erão para elle incontes
taveis? Reconh1;ceu porém a regencia da ilha 
Terceira, quando ministro dos negocios estran · 

- geiros? .Certamente não .. Por que, senhores ? Por
que são mui dift'erentes os direitos daquella so
berana, do titulo 'tlfll virtude do qual aquella 
regencia fôra creada. D: Maria pôde ser a legitima 
rainha de Portugal ; mas não póde nunca ser 
legit!ma a regencia nomeada . por seu pai na 
quahdade de tutor natural. 

11 Notai bem senhores, quii o Duque de Bra
gança fôra o rei D. Pedro IV, nti!'!ta qualidade 
abdicára a corôa em favor de sua filha mais velha ; ~ 
julgou d.,pois cumpridas aR condi_ções oom que 
fizera a•1uella abdicação. H·•je porém é o mesmo 
que volt••ndo atraz, diz, q1te havendo o regente 
na fórma da constituição abusado da confiànr;a 
nelle posta, acclamando-se rei, é pr·eciso desthro
nal-o e p1mil·o; . e para isso convém nomear 
uma outra reg9ncia ; e a nomêjl sob o titulo de 
tutor 11atural de sua filha. Agora f.1z mais, apêa 
essa mesma regencia nomeada, e· iu veste- se a si 
propria da atltori_dade que e!le havia já abdicado 
!!Ómente. com a mudança. de nome, regente em 
vez de rei ; e declara por fim que ha de demittír-se 
dn regencia ® 1'eino, se as cortes a8sim couvie
rtl'fn. Quaes os efi'tiitos senhores, daquella abdicação 
feita e coufii'mada á face do mundo civilisado? » 

Reconhecido por nós um principio tão absurdo 
dG direito publico como estaremos Reguros de 
que mrnca se nos inquietará . com taes aràis 'l 
Qne se 11ãa interpretem minhas expressões, se· 
nhores; de um modo a figurar-so-me pouco alfecto 
á_ c.!'Usa da rêgencia da ilha Ttlrceira. Nioguem 
ma_1,s , do que eu respeita esse batalhão sagrado 
de amigos da liberdade, que a tantos sacrifi.cios 
s.e t~m ~::q>0s_to em defell~-das publicas liberd~des 

da sua patria. 1 Ninguem mais_ do que ell faz 
m.ais ardentes votos para que a victoria seja delles, 
e quti restituídos outra vez no~ se11s concidadãos 
lhes dê1n exemplos da uma bem entendida liber
dade. Victimas da arbitrnriednde n·inguam· melhor 
do que elles devem conceba1· a executar todos 
os grandes. devere>i do cido.dii.u. 11 Mas quem 
nos assevara que em pouco tampo não nos dizem 
que os d.irceHlle. do Sr. D. Podro II têm sido 
mal àMe.nd,íJl.osr: ou:. menoscahndos, e por isso 
aumprind~_ªli$W!ltnl-os e protogel-os como tutor 
Mtural~.s.e~w:>mb.Ju.ão 011 fuuo para regente, ou 
a· .:si tpr.opi"i'Q :;paFa melhor sl\tisfazer os fins 
que so:pNpõ.em~.-»:(-Apoiados. J Mas dizem os 
Srs. minbteri.aes....,. por isso cumpre dizer que 
as naçõe• ji\. riJ.co1!11ec~i'to n imperador - e não 
rec'.)uhecerão tambem D. M1ula 11 c9mo a legitima 
herdeira do· thrimo portuguez? Que obst 1u tal 
reconhecimento formal dos· govorn111i estrangeiros ? 
(Apoiado.) Eu deiJ5,o á 1mbodorla' da· camara o 
med~tar bam sobre um tal objecto, e tomar as 
medidas que mais julgllr a proposito. 

Mas nãJ posso deiiur tia in,lstir que o que 
por ora ·temos a faz,ir é deet,111·armos ti face do 
mundo que a elevação ao throno du Sr. D. Pl3dro II 
fô.-a em virtlide da loi f'un l1unontal do eslado, e 
que por isso, e ten1io uquollll sid<l já re;:onhBcida 
pelos governos estra11g~iros (o que o não fôrn) 
não dependemos em n1111l1 do mn novo acto de 
reconhecimento, pro prlo de mui diversas cir
cumstancias politicas, o tn•lo isto, senh•)res, por
quo; a abdica~ão do ox·lmper11dor fóra plena e 
absoluta, ou. sejR corn•idnm1!0. expressa ou tacita, 
voluntaria Ott fvrçail1,. (Apoiados geralmente). 

Tenhl), se..11hores, f,1\ln1lo com tanto ardor neste 
objllct<) pot"'que desejo vôr pnra sempre resta
belecida a ordem o R puz publica : é porque 
desejo, e o Jesojo do fundo do meu coração, 
arredar para longe do nós a J1ydra medonha .e 
devastadora das revo!uçõos. M~u unico fito I} 
firmar para sempre o governo do Sr. D. Pedro li, 
e consolidar mais e mo.Is as institui~ões livres 
de minha patria, por quorn ainda não cessei um
só instante depois que entrei na vida publica 
de trabalhar ou de soffro1·. Embora se me tenha 
calumniado com o appellido de caramurú ou restau-
rador. · 

o . governo em suas folhas manda assim 
espnl.har para de9acreditnr um homem , cuja 
impaN~lidade, honra e pntriofümo e!le conhece : 
o governo sabe pelos seus espiões que inção a 
capital que -a sociedade conservadora não tem 
por fim a restauração; o que tenha, o governo 

·sabe que e nunca fui &o.nem sou membro della, 
e qne sendo convidado na vespera de mi11ha 
partida para a favrnd11. de meu snaro a buscar 
minha mulher e filhos, resp11ndi por escripto que 
n~o entrava em sociedade alguma sem que esta 
nao iieclarasse pus termos os men<Js equívocos, 
1•, que repellia toc!a a idéa de restauração: 

,2•, que sustentava o Sr. D. Pedro II e a con· 
stituição com, ou sem reforinas, m.is estas feitas 
leg~lmente, oppondo-se a todas que· o fo~sem de 
uma maneira i!legal. Exigi mais que a sociedade 
declarasse expressamente que nunca empregaria 
meios phisicos e violentos, mas sómente os da 
persuasão e moraes. 

No dia seguinte parti e vo.ltei a 10 de Abril, 
sendo aquillo em fins ílJI. no começo de Março. 
~Ili scíente, senhores, da infamia cnm que 
JOrnaes vendidos ao poder me calumniavão a este 
respeito. Ni1o respottdi pori.111e não queria qae 
dissessem que concorria por modo algum a fazer 
córo com o governo em sua perseguição contra 
esta socierlade. Nno chamarei a jurados os calum
niadores ptJr11ue não t"mos tribunal de jury 
legal e feito na fórma da l1ii. Basta, senhores, 
não fal!areí mais sob1·a mim; o Brazil, embora 
seja..:ingloria, creio que conhece meus prinqipio·s ; .. 
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perdoai se vos entretive um instante com um tal 
objecto. - . 

Voto pela minha emep.da. 

?>fa sessão .de 15 de Maio ' : 
. O Sr. ~lbetro .de A.ndrada:-Senhores, 
não é minha intenção oppôr-me ao parecer da 
mesa, recusando a numeução de mais dous con

. tinuos, -porque eu serei o primeiro em adoptar o 
numero de homens que a mesa julgar nece.ssarios 
para a manutenção da polici•• desta casa. Não 
posso, porém , passar em silencio as reflexões 

.feitas por u111 illustre · deputadó, em consequancia 
do sussurro das galerias e particularmente o 

,accrescimo seguinte - d11 que, os que os tinhão 
.manda:io pr1ra aqui, perdr.rão seu . dinheir.o..,... 
porque üm tul fnctu se <:xistiru, implicaria um11. 
suspiüta de consµiruçilo du parto de seus aut .. res. 

O illu::itre depulrulu em sun quH!idade . dualis
tica de representante d11 nnçiio e jornalista,..as
semelha· se fJ. cHses insuclns que om suas meta
morphoses mudiin do corpo, de figura, de cór, 
de habito, e nlio sei nwsmo se de 'alimentos. 
Na ses"ão pussuda, lJllll1Jrlo um illuslre deputado 
{o Sr. Lniz Oav11lcanti) soffrêrn, e notár'' um 
igual sussurro (que em ambos os casos ignoro 
se forão de propnsito ou c1\suaes) meu nobre col
lega fedo a susceptibilidnde de seu illustl'e com
panheiro, e tomou a defesa das galerias em sna 
acreditada folha, hoje comu deputado, censura o 
que então ologiára. 

Demais não vierão á ouvir-nos homens assal· 
lariados por dinheiro ; e se tal existe, então é 
obra t.lo mesmo illustre deputado e seus comparsa~, 
como passo a mostrar. Eu1 uma reunião ""de 
pessoas, disse um cidadão me1ubro de grande 

-monta no partido do governo, que a minoria 
desta camara havi!à novamentti creado um club 
para pagar homens que viessem perturbar suas 
sessões, , e depois em outro lugar, que estava a 
publicar-se na Verdade (jornal publicado por um 
homem outr'ora distincto pelos serviços que pres· 
tára na dissoluçãu da assembléa constituinte, 
outr'ora humildb SMvidor do conselheiro Francisco 
Go.mes, e hoje metamorphoseado em patriota, não 
da patria, mas do governo), uma carta em que se 
insinuava que certos membros da opposição pa
gavão homens para virem aqui insultar e fazer · 
sussurro quando os da maioria· !aliassem ; e 
replicando o que o ouvia, que semelhante passo 
lue. parecia uma calumnia, respondeu o meu 

.ho.mem, que C1Jm effeito assim era, mas que havia 
.11\is.t.er .roubar com ·.e\la a popularít.lade de ·que 
gçzava . a oppnsiçiio. - Qunndo a caniara quizer 
ouvir .os que presenciárã9 tudo isto, eu os apre-
s.entarei. · . . 

Se agora descermos destes factos, e os com
pararmos com o que o illustre deputado imprimio 
na su11. Aurora de 14 deste roei: n. 620, então nos 
convenceremos de que ha um plano de conspi
ração contra a minoria desta camara; e que seu 
principal autor ·OU chefe é o i\luRtre deputado. 

Lêde, pois; senhores, o artigo-Interior-deste 
numero, pesai as seguinte:> palavus do di~curso 
de Mi,rabeeu, trauscriptas nesse numero:-E não 
rep,·imis no vosso seio--um punhado de conspii-a
-dores insolentes !-E po1·que nlio respeitâo a lei 
os deputados ?-Fazei no . vosso seio um ex<!mplc. 
que demonsti·e que o vosso respeito d lei, não 'é 
nem tepido e nem simulado . .... 

Pergunto agora, semelhante coincideocia entre 
os .t.actos apontados, e os escriptos do illustre 
deputado, não é uma prova irrecusavel de que 
elle é uqi conspirndor 7 Não cont .. 11te de calum11iar 
esta minoriR respeitave1

1 
concita por ,;ua folha a 

éstll maiüria par.a que quebre nossa inviolabilid·1de 
..e nos uizm1e, e quando esta o não queira, a(! povo 

para que o faça 1 Porq-ue tudo isto se deprehende 
do artigo citado. Custa a crêr tanta ousadia e 
tanta maldade. 

Sr .. !""E!Sidente, pedi a palavra _ para recusar o 
periodo e111 discus~ão do voto de graças offerecído 
pela illust.re. commissão, e SU!\tenlar e defender 
as .en1enda~ offerecidas por meus il_lustres co!lPgas; 
mas antes de encetar a mat~ria em questão, exa
minarei :ilgumas das propi> sições ,arriscadas pelo 
penultimo ,deputado que me preced~u, e começarei 
pela seguinte observação, e . ve,m. a. SP.t:, que se 
algum de meus honrados aniigos l'l. cullegus, nota 
este ou aquelle erro de admini~trnção actual, eis 
pede a palavra o illustre deputado, não para de· 
fendel-a, mas para apontar: def!Jitos na da inde
pendencia : não é o penitente ,que. aos·. péa do 
confessor, addgaça seus erros confessados pela 
.enumeraçã1> de suas vii:tude", mas outro pe1dte11te . 
que justifica os . erros ou cu! pas que commettêra, 
com. a relação dos erros , alheios, como se -ttual 
defesa justifii;ára o ministerio . actual em StlUS 
desvarios. Desejará sômentEJ .inteirar-me do mo~iv:o 
porque o illustre deputado guarda :um -profundo 
silencio sobre as administrações imermedi(\s: farão 
acaso todas ellas de. anjos? .. 
E~quecerei agora os individuas, que emvão se 

pretend_em forir, e que só appellão para o juizo 
dos homens imparciaes e da posteridade, e só~ 
perguntarl'i se os grandes hômens que f;Stiverão 
á testa das revoluções de seus paizes, forão sempr.e 
amados, como asseverou o Hlustre d!lputad<L? 

, Porei de pat·te os antigos, jà lemhrndos J)pr 
um dos meus honrados amig0s, para .só pass&r 
em resenha os modernos, pri!lCÍ pian\fo pelos .IJ)_s; 
tados Unidos. Washington ·,soffre.u piir.segui~Õ!iS!. 
foi desobed~cido de 8uus . tropas, e até sus peito, 
.foi-lhe mister paciencia in>1uc,iita e consbncia nunca 
desmentida para confund_ir · a inveja e a calamnja,, 
e salvai· sua patria de um . injusto captlveiro .. . 

G!lstavo Vasa não escapuu aos n1esmos desgostos, 
foragido nas montanhas da D11lecarlia, é ,dP.Stá 
provincia, que ncompanhado por monta_µb,ezes 
rusticos mas virtuosos, coti-·eu a sacudir .o jugo 
de Cbristiano de Dinamarca. .. • 

Orange, Horn, Egmont, nomes i!lustres nos 
factos da liberdade e independ~ncia hollandeza; 
passârão pel{)s mesmos b;ildões, e beberão por 
muitas vezes o calix amargo da calumnia, atê 
poderem salvar sua patria .das pesadas cadêas 
com que a havia manietado Philippe, esse demonio 
do meio dia. · 

Se _de todas estas revoluçõcs ,, passarmos á d.e 
França, ainda fresca em nossa memoria, a ingra-· 
tidão dos homens é ain~a maior. Lafayette, nome 
celebre na historia da liberdade americana-, e _ 
ainda mais celebre na de sua patria, é mal visto 
e rnaltratado pela córte e mes 1110 por Luiz XVI, 
cuja vida elle queria salvar . I)epois da mor~e 
tragica destB infeliz rei, é lambem perseguido pelu$ 
ferozes jacobinos bem semelhantes aos nossos, e 
"brigado_ a evitar com a fuga os seu$ punhaes; 
chegado á Allemanha, é preso e transferido de 
l\astello em castello, e até privado de communicar 
com sua familia, e de ·suavis~r seu coração com 
as noticias de sua patria e de seus amig•)S. E 
o que é mais para vergonha da Inglaterra, o 
ministro 'Win1lham ousou comparal·o com o san· 
guinario Cullot-d'Herbuis. • · · 

Bar11ave, eloquente rival de Mirabeau, é arran
·cado das prisões de Paris pelo feroz Danton, cujo 
coração (quem . sabe se uma só vez em toda a 
sua vida), fní sen~i velá piedade.,; 

O velho Bllilly, esse ancião respeitavel, esse 
primeiro presidente da assembléa, pagou. com a 
su '\ vida o fogo da liberdade qut> o animava. Es
l crün-,se por um dia frio e humido para conduz_il-o 
ao srqiplicii> ; e, ajuntando se o escarne" ao furor 
p~rguut,,u-se-J.he de que ti·emia ; ao que o sabia 

..i:eplicou,-de friq, mas não de mJfº· A' vista"aisto, 
como póde o _:,!;llustre deputado avançar, que todo~ 
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esses grandes homens tinhão sido sempre ama1os7 
Não, senhôres, o illustre deput.1do é fraco nas 
sciencias de memori>1; será elle mais fortiinaquellas 
que sãu do domínio da judicatíva 1 Tal é o f.ldo 
das revolucões; scellerados de envolt;i com ho · 
mans de bàm, bebem i ndistinctamente o calix 
amargo da morte, porque os ,Carriers, os Robes
pi"lrre•, os Basires, t·\mbem não escapárão IJ,justa 
punição dos seus crimes. . 

Privou-se igualmente um de meus illustres 
... irmãos da ~loria de concorrer para os novos 

destinos do Brazil na feliz éooca da nossfl inda
pendencia, por não ser então membro do go
verno. 

Que, senhores, nós, - por s9rmos legisladores, 
não estamos á testa dos negocios publicas de 
nosso paiz ! Sab1·e o -seu merecimento, e seus 
relevantes s erviços prestad11s nessa occasião , 
constantes de todos os papeis publicos, e não 
manchados por jurnmentos, filhos da fraqueza, 
ou da traição, nada direi: a mo1estia me tolhe 
a ling11a ; e só accrescentarei, que nos seus de· 
tractores é a pallida inveja, ou sentimeato da 
nullídade que os atormento e róe. Fizerã•>·nos 
tumbem homens inftu~ntes em todos os partidos: 
e eu respondo, não; somos unicamente escravos 

• da lei ; fizemos npenas um•l revolução, e e.sta 
só teve · em vista a tlberdade e a independ>1ncia 
da nos;;a patria ; se duvidais da no~;.;a cnnductl!. 
a actual, dirigi Y.iís<as vis Las pa.ra a minha cnn·!ucta 
na sessão 'Pa:;sada, e de,;cobrirnis a dist11ncia 
infinita que uns SPpara de vós. Quizest.is rnub:ir 
ao Sr. D. P cld r11 II pro prieua•ies que llrn for ão 
concedidas pel<1 e.ct•i c11 n~tilucíonal, e até o di · 
reito de a<iquirir novas, e elt vos comb11ti. 1"11r· 
crjaste"i por faz er uma banca·r.ota, n ova 'fól'lna de 
emprestimo, •lescoberta filha das vossas artima· 
nhas, e eu V<lS combati. Fizestes o possi_vlll por 
obter essa lei de colera, origem de descontent 1· 

manto, e verdadeira desgraça para immensi1iade 
de familia.,, eu ainda vos combati, e ·s.impre 

.. com ganho de victoria. Quaes são pois os revo
lucionarios? Vós, que só CtJrreis após de novas 
desordens, e em que1n não é possi·vel estaollar 
essa "êde criminosa de vingança. 

Quanto a nós, trilhamos outra vereda, nutrim.:is 
·- outros desejos ; sangue, ouro, poder, nu11ca os 

desejamos; porque flempre o nosso caminho foi 
o fio j nsto e da lei. 

Quanto ãs consequFJncias de uma restauração, 
nada ha de m'lis horrivel para um<i socie•lade : 
abri, e consultai as paginas da historia rlaingla· 
terra depois ' do regresso de Carlos II ao seu 
paiz, e particularmente depois da batalha de 
Sedgemoor, e vós vereis velhas de 90 anuos ex:e· 

.cubdas por h:,veram abrigado em su:is casas 
infelizes liberaAs ; vós verei'! o cruel Kil'llk, e o 
desapie<ia •I·> J -.ff.1rie;; , sacrificaudo victimas tiu
man is á. sua ferocida,,de, victimas, que sua lubrica 
sensualidade promeilera perda.ir; vós vereis 200 
pess1,as en'rorcadas de uma só vez, e para opprobrio 
e verg.mha da humanidade,' seu movimento de 
pernas no acto da execução, acompanhado por 
musica instni'mental, chamada por Ull1 tal fim. 
E5tuci.ai igualmentH a hi:;toria da segunda· res· 
tauração de Luiz XVIII em França, e vós vereis 
os ·deshurnanos sacriticios dlls N~ys, dos Labe· 
doyeres, dos Br'unee a dos Faucher, nomes eter· 
namente celi;bre:> n·a memoria de seus concidadãos 
pela grandeza de seus meritos e ;;erviços. 

Sim, senhores, !"estauração é synonimo de lou· 
cura; e se aiucla ha homens que della se lembrem, 
culpai ess~ governtJ insensato, que ·com sua!I 
arbitrariedades endoudeceu seus compatriotas. 

Um illustre deputado fallou na revolução de 
Pernambuco, e não rafl.ectio qua era um novo 
golpe dado na 11ctual ndministraçiio. Leiào-;;e os 
jornaes daquella província, e conhecer-se-hn que 
as antecedentes impruclencias do governo, e a 
ultima portari.a do ministro da justiça, mais ou 

menos influirão pa~ semelhantes desgraças. 
Q ,1and·J um governo foz parte-de ~um partido 

. encarniçado contra outros partidos, nrrastrado 
pela t •irrente da.; paix:õds d 1q 11elles, á quem per· 
tence, torna·sl3 facci'tiso, e duixa. de sei" nacional ; 
eis a. situação ct"itica em que se acha o presente 
Ili inisterio. 

O governo que tem prateações de nacionalidade, 
esforça-so por copci liar opiniões, amortecer odios, 
e prevenir crimes, mas 1111nca excit,11-os, pa'ra 

.. depois punil·os; é u cirntro clonde parte a luz 
para os diffürentes. po11t1is obscuros da circumfe -
r encia. Dernais o governo foi ainda imprudente, 
quando reenviüu para aquella província militares 
racolhidos á côrte pela regenci!! provisoria, e 
conservou em commandos de fortalezas offidaas, 
tido; geralmente por columnas. Os partidos são 
<la essencia dos governos livres ; emquanto elles 
não de,cem d,1 alta rP.gião das opin iões, a lei 
está mu<la; quanJo po rém as opiniões torniio-se 
actos, d escem do dominio da iuviolabilidade, e 
entrào na alçada d!l lei, e de sua applicação. 

A França conta mil partidos diversos, republi· 
canos, constitucionnes •na ia ou menos mocli.ficadas, 
absolutista~, abs11lutistlis cal'li~t!1s, carlistas jesui
tas: o governo adP.ja a11tre elles, e procura conser
vai-o sern'equilibrio: se algum sahs da úrbita de 
sua inviolabilidade, a lei e seu applicador estão 
p1.,ise,nt.;s para punil-os. Não, senhores, eu nunca 
ast>tbelecerei a tyrannía.;i.. 

H»uve quem désse a entender nesta camara, 
que os homens eminentemente líberaes da França 
estivessem reunidos aos carlistas, o qu.e é engano . 
L•.i:lo se os discursos do gene'ral Lamarque, que 
fóra e11C11rr~gadn de pacificar La Vendée, e delles 
colheráõ que se ac~S' l alguem póde ser suspeito 
de connivencia com cal'listas, é seguramente o mi
nisterio francez p•1la sua frouxidão em comprí· 
mil º'· N i,., é pos<ivel qull h•imens tae!':, como 
Laff,.yette, Q.li!lon·Barrot, Trai:y, etc., actuassem 
co111 se111tJlb11nte partido. 

Quanto á l~i da colera, não sei que a maioria 
ou minoria da camara, tivessem afilhados que 
servir no acto da sua votação : sei sóm~nte que 
sondo uma violação do acto coastitucional, e urna 
modida em tud•J excepcional, os que votarão por 
ella rabentarã11 sua consciencia, a ensurdecerão 
aos gritos do dever ; 1: os que votarão contra 
obed'lcerão a con~tituiçào e as leis, e attendqrão 
ás regras improscriptiveis da razão, e da jus· 
tiça. • 

Ignora que relação possa. haver entre o reco
nhecimento do principe herdeíro,e o reconhecimento 
de que se trata: o primeiro tem lugar depois do 
Sóu nascimento, na prlrn!)ira sessão do corpo 
legisl11tívo em virtude do~ 3•, do art. 15, Lit. 4o. 
s ~ um tal reconhecimentc. era necessario para 
foi'tificar sua autoridade, resp 1ll1 do que já foi feito; 
se nelle s;,. tem em vist'I o p1Jvo, respondo que 
já foi por qm acto popular acclam 1d11 imperador, 
depois da abdicação, 011 morte politica de seu 
augusto pai. , · · 

Se porém ll'a introJucção da palavra-reuonhe· 
cim1into-se teve em consideração os differentes 
est>idos com quem vivemo:> .em . paz e boa 
humonia, replico que é ociosa; porque nenhum 
governo do m nndo ig·nora. qu.~ não ha reconbe
cime11to quando na morte de . um monarcha seu 
filho sobe ao tbrono em virtude da lei fuqdamental; 
e é pllr isso que nas c<1r t<1s dos monarchas ou 
chef~s dos diversos estados dirigidas l\O Sr. 
D. Pedro II, le·se sómente a palavra felicitações. 
Não ha reconhecimento senão quan<!a ha mu
dança de eystoma politico, ou mudança de dy· 
nastia. 

Allegou-se ainda. o · tempo ·decorrido, antes que 
a Hespanha reconheces~ a H"llanda. Este ar~u
mento é contraproducentem ·porquanto llJl suble
vação ctas prnvincias unidas quebroU.:se o jugo 
de Philippe 11, mudou-se de systema politico, e 
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escolheu-se um . novo ehefe para o novo :iado; 
devia pois ser necessario um recnnhecim,..nt». 

Analysanrlo agora o segundo período (leu) do 
voto de gr~ças, eu quivira qu•• elle v11ltasse 
novam~nte á commissão, p·ara s1H redigido se
gundo as doutrinas que acabo· de expender; e 
que a com missão sup·primi~stt a parte relativa ás 
doçuras e bens que com;.;igo traz a paz; l•, 
porque não estamos em guerra com nação alguma, 
e em segundo lugar, porque sendo mais um 
fragmento portico, e por isso impropria da lin
guagem coucisa e rligna de IPgiHladure~, não sei 
mesmo se podnia ter entrada no tratado de paz 
perpetuR do abbade Saint Pierre. 

A primeira partH do terceiro período (leu) é no 
meu sentir um embrnglio. E11 sei qufl em toda 
a naçlio nenhum:\ autoridade existe e dura senão 
em virtude d·• consentim,;nto pPpular e constituiç!i.o 
do e~ta:do. Que h>1 porém de connexo entre Pst>1 
autoridade, e n ~xistencia do es• ado' ? Luiz XVI 
morreu , Napoleão foi expulso, mati a França 
ficon. Que importa igualmente que diversos estildos 
reconheção 'um monarcha, para que sua autori
dade dure ? ' A h isturia da Inglaterra e d .. Fra11ça 
demonstra a falsidade de umn semelhante dou· 
trina. O que afiança a clnraçã;i da aut .. ridade de um 
chefe é íl. vontade nncionn 1 ; tal é o dugm11 qull 

. cu professo, e cuja observanCia e. c·.1nstituíçiio 
prescre'l!e . 

. 1'1Iu1to menos posso ndmittir as duns ultimas 
partes deste parido. (Leu.) c .. mo p"demos nós 
afürnçar que com o reconhecimento do Sr. D. 
P.idro II, e ciim a sua autoridade fu11dada em 
instituiçõAs livres, desappareceráõ os pr,.t-xtos · 
que têrn até hoj'3 animado os nos.<os ivimigos ? 
Como crer que 11. ordem d1} cousas estabel~cida 
no dia _7 de Abril, e os de~tinos do Brazil nii<> 
serão' ameaç,1dos, quando projectos desta casa . 
tentão alterar 11 primr.ira, e as . desordens pas
sadas, que oxalá não tornem 11 apparecer, amea
çarão os segundos? 

Senhores, eu peço que se supprima todo este 
periodo, e seja sub>tituido pela emenda de um 
dos. meus collegas, que já se acha npoiada. 

• • 

Na sessã~ de 16 _de Maio: 
o Sr. Rebo_t.tças: - A questão, senhores, 

ver~a sobre qu·1l dos dous períodos se deve prefe
rir, se o do projecto de voto de graç•1s da illustre 
commis~:io, ou se o que por emenda se lhe o1T~
re::eu. Ora, o períoJo do pr"jecto incor!'ll em urna 
falta, já reconhecid>1 pur um dos illustres membros 
da commissão, o proprio qUA w1 qualidade de 
orador della aqui o apresentou: elle tem con· 

• cordado em que o tr11tamP.nt•) de « Ve1,sa Mages
tade Impbrial » é, sem duvida, prefrrivel ao 
tratamento de <<Vós.» Mas um outro Sr. depu· 
tado pretende o co.ntrario, insi~tindn em que é 
preferivel o tratamento de·« vós», porq11~,· diz 
elle, o voto , de graças deve ser dirigido A 

_regencia, a quem cumpre dar toda a consideração 
possivel, pois que é uma iiutoridade nova em 
1>x.,rcicio; bem q11e. o não R~ja na instituição. 
Isto me paré'ee incoherentP., além de inconsti· 
tucional, quando se trata de !aliar para com o 
imperador mediante a regencia, e não para com 
a regencia exclusive ; e Lanto mais considerado 
que na . regencía refü:cte toda a luz que brilha 
no .imperador. A regencia deve ser muito e tão 
re11peiLada como é proprio de sua alta dignidade 
á vista da constituição, mas nunca em detri

-menta do que é devido ao throno imperial; á 
regencia ãe Q_eve o maior respeito, pol'ém nunca 
em abstracção para com a sagrada pessoa do 
llosso augusto monarcha. Não ha, p?is, r11zào 
alguma sufficiente para que o voto de graças 
qeixe qe fal\ar direct11mente a Sua Magestade 
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Imperial, servindo-lhe a regenciR de intermedio: 
assim como de srn orgão servio, dirigindo á 
assembléa geral a falh da abertura, não por 
si oropria, ma;; em nome do imperador. . 

Em segundo lugar se nota que o primeiro 
periodo do projecto de voto de graças não men
ciona a con4ituiçào do estnl'!o a resp,.ito da 
exaltação do Imperador ao thro110 do Brazíl? 
C·Jmo parece, ao meuos, conveniente a favor da 
CPrte1W. ern que toJns devem estar, de qu~ pela 
lei fu11damrrn tal do estado e na conformid"de 
d~Jla, é nosso imperador <J Sr. D. Pedro II. 
Semelhante falta, porém, se acha condignamente 
s11pprida na emenda d<! qu~ trat... R ·plicou-se, 
torlnvia, qne não é nece~saria aquella dechração 
pol'que todo o mundo sabe diS80 ; e se accres
cerrt11u que se se dis~er qu!l 11. constituição deve 
ser manLida e inviol,.vehtiente observada, enten
der-s~·há que já se não quer que a constituiçiio 
9eja reformada, asserção esta que me parece ser 
muito incoherentfl. Se dizHndu -se qut1 a consti
tuiçlio deve ser inviolavelmente guardada, imp"rta 
como dar-se a entender que já se não quer que 
ella s1>ja reformada, o que daria a entender o 
rfl'o querer-se que nella positivamente se r~ue 
e menns que se proteste pelo seu inviolavel 
cumprime11t11? E11tretant1J que muito b~m sabemos 
todns qne quando se susteuta e confirma que 
ll constituiç:i.o deve ser observada, sustenta se e 
confirma-se que deve ser rüforn1,<da conforme o 
be111 e felicidade da naçi\o o exigir, uma vez , 
que •111. pro1•r1a lei fu11damental assim está -
detPrminado. Os argumentos, pois, que se pro
duzirão em ;ipoio d•> primeiro período dirigido 
pela mesma commi,sào, têm mais de contrnrios 
do ·que de favoraveis ás vistas dos seus proprios 
fautores. • . 

Ainda mais se disse qua no projeeto de vóto 
de graças se falia em instituiçues livres, que é 
mais amplo do que o fal!ar sómente na consti
tu·ição, e que na constituição mesmo se não 
deixo11 de fallar no idemico período em questão. 
Primeiramente tenho a observar que quando se 
menciona a constituição é a respeito da ínstal
laçào da assembléa g ... ral, e niio para confirmar o 
direito de Sua :M:agestade o Imperador D. Pedr<J II 
ao throno do Brazil, como da nossa parte se 
tem argumentado. Em segundo lugar, quando 
se falla em instituições livres, é a respeito do 
ch:imado 1·econhecimento das nações do novo e 
velho mundo ; no·· que ba m1rnifestado erro, como 
se fará ver quando fôr di>'C\1!:ido o segundo pe
r!odo, pois que simples emboras" ou fdic!tações 
não querem dizer reronhecimento, nem o nosso 
monarcba careci:·ria de «reconhecimento» algum 
da parte de qu~m já reconheceu a nação e sua 
monarchia .constitucional representativa. 

Em ultimo lugar, ou instit1âç'óes livres, quer 
dizer mais ou menos do que « constituição 11 se 
qu~er dizer mais, é inconveniente, por dar a enten
der que temos leis quA estão fóra da constituição, 
ou deixão de ser meros corollarios della, além de· 
que não ~ pelas ld~ · administrativa~ 011 judiciaes 
que-se regalão as successões ao throno, ou as 
relações externa~. mas sim conforme ao direito 
publi'co do eJ1tado e- ao dos est•1dos em geral, ou 
direito das gentes. Senhores, porém, instituições 
lii:res quer dizer menos que «constituição,, ; 
nesse caso é melhor fallar positivamente nella, 
pois que dizendo tudo quanto se póde e deve 
querer, importa uma idéa fixa e determinada, e 
niio vaga e equivoca, como acontece a respeito 
da expressão instituições livres. 

Fallarei tambem a respeito da addição. que ulti
mamente se ofler;iceu ao primeiro período. Ar
guio-se que contêm especie de insulto ao poder 
moderador. Respondo que ao poder moderador 
se não dirigem in~ultos, que um insulto ao poder 
mo<Ulrador fóra uma especie de bla10phemia, . a 
qual' oão era de esperar que se houvesse de 
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suppõr da párfe . de algum dos membros desta" 
casa. E•1tl"et.1nt}J que por isso mesmo que o poder 
moderad vr é' invialavel, se alguma censura cou
besse, j?unáis ficára rei;rehemüvel, por se appli::ar 
immediataln.::nte aos miriistros de estado e conse
lhP.iros da corôa, os qua«s tão censuraveis são, 
como r~spons11veis pelo que mal fazem ou deixão 
de fazer. Por . conseguinte, ao poder moderador 
nunca se injÚriaria ; · injurioso é suppôr que 

- algum Sr. depütado ·fosse capaz de se tornar 
em blasphPmad'o·r. do · throno. 

A verdade, · 'porétn,' é que a addição ao pri
meiro periodo de' vuto de graças, não passa de 
umll. expressão da · camara dos deput.ados, ex
presSào do i11teresse .e empenho patriotico ,<IU0 
se lhe não póde recn:>ar, pela causa publica. 
Dizer que a can~ra dos deputados anteriormente 

-
empregados pÜblicos e indivíduos, que em r~zã:o ' 
do ·seu ·nascimento haviào tornado màis repre · 
hensivel o ·seu C()mportamento, ainda recente do 
mez de M!,irço .... Existe o mesmo hoje t E:id~te 
mais. · 

Appareceu o partidÓ das reformas já e já; e 
a sua iniciativa foi dada de um dos bancos desta 
casa, no dia 6 de Maio "'ae 1831, dia em que 
chegando da Bahia, tive a honra de- continuar 
nos meus trabalhos como deputado ; dahi reper
cutia o echo Atroador das reformas, já e já. O 
partido dos exí lios e destituições de empregados 
publicos coutra todos os princípios e lei" garanti
doras, e de onde se houve o exemplo? Dias antes 
nesta casa se havia proclamado a destituicão.,.de 
empregndos publicas e certas folhas farão o 
intermedio da publicação de bem torneados dis· 
cursos, proclamadores de tão subversiva doutrina. se teria reunido ·se a sua vontade bastasse para 

ser legitima a sua í:eu'nião, poderá ser injui'ioso 
a alguem? Injurioso fôra o contrario, isto é, 
que a camara se não reuniria a bem da causa 
publica em circumstancias urgentes, .ainda que 
della só dependesse o ser legitima a sua reu
nião. Não é, Ii.ois, nem aos ministros e co·nse· 
lheiros de estado, fM!m pôde ser injuri<•so á 
aTguem, um simples manifesto que a camara dos 
deputados faça de sua dedicação patriotica, como 
lhe é naturttl. Se algi>m Sr. deputado ha que 
não está possuído dos mesmos seuLimentos na
cionaes, bem vê que a sua 'não se poderá dizer 
a vontade da camara. To<lo o cidadão pód.e 
manifestar o que faria pela patria se só da sua 
vontade dependesse; já a camara dos deputados 
não o póde dizer 1 1 !. .. 

1 Insistio-se em gue a reunião extraordinaria não 
.. podia ter lugar, tanto por argumento a prio.,.i, 

como a posteriori. Por argumento a prioi-i, · 
visto que não era -praticavel a reunião, e se 
referio ás distanciás. Por argumento a poste-
1·iod, víslo o Brazil se achar integro e sem des
ordem .... · 

. Quanto á primeira. razão E' inconstitucional · 
o dize1·~se que a assemblé,..não se possa reunir 
antes do dia ordinHio, por cau~a. das distancias, 
pois que a lei fon~amental supp~ e det~rmina 
a liUa reunião nos intervallos das sessões, uma 
vez que a causa publica o exija. E' de facto 
praticavel, porque já se reunio extraordinaria
mente em um dos annos da primeira Jegisbtura. 
E se o anno passado se não reu.nio, foi por ser 
a convenção pouco antes do tempo da instal-

' Os tristes acontecimentos de Julho repetidos em 
Maranhão, Pernambuco, e segundo consta, em 
Goyaz, tiverão exemplo em quem o deveria dar
de o.rdem. A divisão e~e naturnes de provin· 
cias, a nomeação exclusiva dos seus filhos para 
os ·empregos respectivos- Um dos membros da 
actual administração foi orgão authentico de 
semelhante scisão, fonte de terríveis males, 
déclarando offi.cialmente que o presidente de 
Pernambuco devêra cessar de o ser, apeztn de 
bém se1·vir, porque convi~ha que o gove·rno da_ 
dita província fos$e dirigido por um_ seu. natural. 
Mas como fóra dos princípios 11ão pôde hav~r 
coherencia, o filho da B ·1hia era mandado para 
presidente do "'Pará, talvez porque- o Pará de
vesse ser governado por um ·bahlano ; finalmente -o 
como em dll suppôr que o bahiano não fo~se 
para o Pará, disse-lh e logo que fosse para a 
relação da Bahia servir o seu lugar de desem
bargador ;_no que até houve confusão de attri
buições, porque o rniuistro que distribuo e nomêa 
presidentes não tem que ordenar cousa alguma 
sobre o exercicio dos desembargadol"es. Ne'm; -
finalmente, ~ ideas de restauração · se acfião 
totalmente excentricas ao que daqui se_ ha dito. · 

Jà o annó passado eu sustentei que além de ser 
uma restauração a m(\ior e mais borrivel de 
todas as calamidades para que não pudesse ter 
lugar emre nó,;, era , sem· · duvida, inapplicavel 
á nossa ordem de cousas, pois que não se bania 
de entre nós dy.nastia alguma l'einaote, não se 
mudára o systema politico do paiz. - Que o 
'Primeiro magistrado ·cta nação se demittira e 
ficára demittid9 conforme a constituição, pelo 
acto de se retirar sem autoridade da assembléa 
geral. - Que qu.em está no throno subia a elle 
em virtudti da mesma lti i fun.dameofol do estado, 
e não se qu1z mo~trar que uma restauração era 
poss1vel? Purtanto, quem teve (talvez sem o 
querer ) de dar occasião á existencia dos males 
que CU!Jlpre remediar, qu.e bem os conheça e 

lação ordinaria. . · 
Quanto á segunda razão de estar o Brazil 

integrn, não o diz assim o Sr. deputado mi
nistro da justiça; ,_elle considera o e~ tado 
do Braill em um la! extremo de desgraça, 
que, a se não darem provideucias . já, e como 
elle as que '° .... Ao ou vil-o, pareceu-me vêr., •. 
Mas ponhamos isso de pa1·te e evitemos, 
quanto ser possa, que hajtl algum escandeci
mento, como é muito de receiar contra o bom 
resultado da presente discussão; e tanto que ao 
tempo que se ·me esfriava o coração ao,,. ouvir 
propôrem-se· .medidas as mais absurdas e desas
trosas •... . erão correspondidas com os amen de 
altos e enthú5iasmados apoiados de certos se
nhores . ... O certo é qu(I · o que affi.rma o 
Sr. deputad~ ministro em favor das suas ques
tões a priori e a po.1terio1·i, está em. contradicção 
ccim o que se nos . affigura o Sr.,· ministro da 
justiça, que nos certificou que muito instante
mente fôra chamado a.o Diinhiterio como p•1ra .a 
salvação do Braz1l I... Na verdai:te, senhores, 
·quirndo em Maio do anno passado nos reunimos 
aqui; quando lã. actual administração tomou a si 
a ..ilirP.cção dns negocios publicas do. 'Brazil, o 
,que havia? Brazileiros que mal e,nt,endiii.o os 
acontecimenio~ de 7 de Abril; braiil;efros que 
entendião curar os males passadvs por · meio de· 
medidas. violentas, que dirigi ão contra . alguns 

delles cu ide. · 
O · periodo como está re~ido na emenda prin

cipal ~ ilR: adllição, fica sem duvida, melhor do 
ªque · está ' no projecto. E' á ·11ista ·. de todus as 
razões expostas, que referio as emendas · dos 
Srs. · Montezuma e Ribeiro de Andrada. 

( 

Na sessão de 17 de Maio: 
· ~sr; :aeb9uças :~S~nhores. no segundo 

per1odo do voto de graças, que passa a:ser objecto 
da presente discussão, observo que existem pala
v..as que· talvez a alguem pareção índí!Ierentes, 
·mas ' que eu contempll) de uma intelligeucia tão 
o,bvia como iocunv1>niente. Em uma parte se diz 
que o 1iosso :iugusto moii\rcha em minoridade 
tem sido já r:econhecido pela mór parte das nações 
do novo e .velho mundo; em outra parte se declara 
que as nações que não têm accedido a esse reco~ 
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nhecimento imitaráõ sem duvida este exemplo de 
justiça. 

J'!a primeira part.1 parece crer-se que o chPfe 
pC\htico da nação bra·zileira careci>\ de um reco
nhecimento igual áquelle que ab initio da inde
pendencia e iniperio do. Brazil ãs nações européas 
e americanas lhe prestárão; na segunda parte 
dá-se a entender qne a succ'3ssão nos imperíos, 
e particularment0"'9' existencia do nosso augusto 
monarcha no tbrono do Brazil é dependente 
do juizo dos demais príncipes ou chefes políticos 
das uações estrangeiras. Mas eu estou persuadido 
de que uma " outra idéa são manifestamente 
erroneas, tanto d!l direito como de facto. De 
direito porque tendo sido o Brazil anterior· 
l'.l'lente reconhecido como nação livre e independente 

· sem o seu governo mon .. rchico-constitucional re
preseI)ta~ivo~ e com a presente dynastia impe· 
rante, e evidente que, sendo n mesma nação, 
ídentico o seu governo e mesmíssima a dyna:;tia, . 
de nenhum reconh"1cimento mais carecêra na 
pAssna do actual monarcha em minoridade, e que 
as felicitações qua lhe têm dirigido os differentes 
principes e chefes politieos das nações europêas 
e americanas presuppõe o reconhecimen1.o já 
existente ab initio da índependencia e 1.mperio do 
Brazil. 

. Nem diga a illustre commissão que outras forão 
· as suas idéas, por ser tão, certo o que fica dito 

quanto a mesma illustre commissão equipára todas 
essas nações (que· já reconhecêrão a nação bra
zileira, seu governo e dynastia), com a Hespanha, 
cujo rei absoluto nunca tal reconhecimentn pres
tára, como se deprehende da falla do throno e 
do rl)latorio do ministro dos negocios externos. 

Df! facto desnecei;;sario se tornava um seme· 
lhante reconhecimento por continuarem como 
d' antes todas as relações diplomaticas de nação a. 
nação. Entre nós têm estado e existem os diplomatas 
dtts nações da Europa e da America sém a menor 
interrupção, .nossos embaixadores e encarregados 
de negocios têm sido acreditados e recebidos 
nas córtes estrangeiras sem a menor differençn. 

Dizer que o reconhecimento de umas nações 
seja exemp~o de justiça, que as outras nações 
devem seguir, é descer um pouco da nossa dii<ni· 
dade, como nação livre e independente, e de certo 

. modo compromettêl·a. 
_o que está para verificar-se e que se espera 

que aconteça como de justiça, presuppõe juris
dicção da parto de quem tal justiça tem de 
exercitar, e que o objecto sujeito esta contencioso.· 
Mas isto é um absurdo applicado a nós, nação 
livre e indepnndente, a nosso monarclla, que 
su~io ao throno lltn virtude do direito publiço do 
paiz, e em conformidade do mesmo direito publico. 

As felicitações de agora difforiim muito do reco· 
nhecime11to imrnediatamente depois que o Brazilse 

_foz nnção. Nós foziamos parte da monarchía portu
.gneza, era consequente que as nações nos reconheces
sem com respeito á dita monarchia, cuja parteera· 
mos; convinha mais que se nos désse o lugar 
conveniente na lista das nações, para que retrograJar 
ao QU!l já se acha completamente feito 1 

Mesmo quando o monarchn actual não o fosse 
..., em virtude da constituição do imperio uma vez 

que seu pai abdicou voluntaria e legl\lmente, 
que te»ião as nações comnosco? Talvez o não reco-

- nhecimento ou a depc,ndencia de um novo reconhe
cimento, fôra até certo ponto um bem para o Brazil. 
Os .trata.dos realisados. com o primeiro chP.fe que 
a nação teve acabariào com elle, e, ou nós nos 
absteriamas de fazel-os de novo, 011 fazendo-os 
~uidariamos de concluil-os de maneira que a nossa 
rndustria não ficasse impeçada ~orno presente
mente se acha, a ponto de serem excluídas do 
mercado commum as obras feitas pelos nacionaes 
com preferencia das dos estraugeiros, mal este 
tanto mais consideravel quanto progressivamente 
se tornal'éõ ociosas as classes dos artifices na 
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mór parte das nossas capitaes marítimas mais · 
PºPl!lo~as, se boas e adaptadas provjdencias ~ 
lhes ·nao occorrerem. 

E tanto o reconhecimento do nosso monarcha 
não podia ser duvidúso para qualquer das nações 
que anteriormente reconhecêrúo a nação brazi
leira como livre e independente com o seu governo 
monarchico-constitucíonal-representativo: quanto 
qualquer. ht?mtação a fa:ror ~o duque de Bragança, 
d~s.thron!sado por abdicaçao voluntaria e legal, 
viria a importar uma especie de rompimento. 
Monarchas de facto e o:iue havíào subido ao throno 
p_or mer11 usurpação, farão reconhecidos, reconhe
cida com elles a soberania das nações respecti
vas. O reconhecimento de principes deslhronisa
dos, pelo contrario tem excitado o resentimento 
da nação que os rejeitâra, Rlautendo o princípio 
da não intervenção. -

. O cardeal Mazarino fez reconhecer Locard, en· 
y1ado de Cromwel, como embaixaJor da republica 
mgleza, recusando·se a entrevistas com Carlos II 
e seus ministros. . 

Carlos, duque de Suden~ania, foi reconhecido, 
apeznr de seu tio Segismnnd, rei da Polonia . .. 

Ville Roy, ministrll de Henrique IV, chegou a 
declarar a Jeauni que todas as suas razões não 
impedírião jáll)ais que o rei da França· tratalilse 
com Carlos, uma vez que lhe interessasse e ao 
seu reino. -

O rei da França, diz um celebre estadista, não 
era nem juiz nem tutor da nação sueca para 
deixar de tratar com o seu rei, só porque um 
seu competidor dizia que Carlos era um usur
pador. 

Mas, o reconhecimento da parte da França 
para com o principe Stu,nd, debaixo da dominação 
de iJr!l.cques III, filho de Jacques II, desthronisado, 
foi recebido pela Inglaterra como injurioso ao 
seu rei Guilherme III, e a nação mesma, não 
obstante as protestações de Luiz XIV, para o 
modificar. 

E' portanto que me parece que não -deve passar 
corno se acha redigido .o segundo período do voto 
de graças, visto .:onter idéas erroneas e até 
nocivas em as Rctuaes circumstancias; é pela 
mesma razão que eu voto pela emenda sulisti· 
tutiva, que plenamente satisfaz aos principios e 
á honra e dignidade nacional. • 

Talvez digão alguns Srs. deputados que eu pre
firo a emenda fio período que fez e offereceu a 
illustre conunissão p r>rque não forão dá minha 
eleição os membros da actual regencia perma
nente,. como mui explicitamente já dissera urn 
meu collega e patricio de província attribuíndo-me 
em odio á mesma .regencia o haver-me opposto 
ao p1·oj8cto da lei de colera. Eagano manifesto 1 
Eu não votei para que fossem membros da 
regencia os cidadãos que a c~poem, mas procedi 
assim pelas razões que ao depois expendert!i, 
comc;uanto os contemplasse como mui dignos 
patl'iotas, se bem que desde que os vi eleitos 
(talvez o saiba o mE!_smo meu honrado collega), 
procurei dar toda a !orça moral possivel á regegcia, 
e neste intuito fiz as convenientes recommendações 
aos meus amigos e conhecidos daqui e da minha 
província . 

Se eu desamasse os membros da regencia, se 
eu antepuzesse vãos caprichos ao bem geral da 
patria, ao zelo pela causa publica ; se eu fosse 
capaz de querer vingar-me de uns e beneficiar a 
outros á custa da justiça e da equidade, da lei 
e da .ordem, por cert.n que eu• fôra um dos mais 
tenazes advogados pela lei de colera. Mas eu. 
previ que muitos enthuzias.tas da regencia erão 
capazes de esfriar totalmente o seu enthusiasmo 
para com ella, formnndo se seus anlagonistas, se 
acaso, a favor da lei de colera, não satisfizes· 

. sem suas particulares affeições · e desaffeições ; 
previ que, além da phalange dos descontentes por 
causa das destituições injustas,haveria pelo menos, 

. 22 
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nove desgostosos a respei~o ~e cada ume..~estitui
ção; pois que os. mais md1gnos s~- teriao pel2s 
mais habeis caultdatos, e clamanao que forao 
preteridos, e.te. etc.:. etc. ~ . 

Agora direi a razao de nao considerar consen
taneos ás circumstancias do Brazil os cidadãos 
eleitos para membros da regencia permaumite. 

Senhores, eu considerei o movimento politico 
de 7 de Abril como resultado do arbitrario, in
cetado flagrantemente no Brazil em 1823 pelo 
facto violento e atroz da dissolução da assembléa 
constituinte. Desde então, o principe, amado da 
maior e melhor parte dos brazileiro~; deixou de 
o ser passa·ndo de amado e respeitado a ser 
temido e aborrecido, etc. Isto presupposto, eu 
quizera que os negocios no Brazil na conjunctura 
em que este paiz se achava, fossem principal
mente encarregados áquelles individuas que 
primeiro havião dado impulso á sua política, 
índependencia e liberdade; e eu me achava forte de 
razões para assim o querer a bem da nossa pa-
tria. _ 

Prescindindo das republicas de Athenas e 
Lacedemonia, que jforescerão emquanto que se 
não desmoralizárão cobrindo-se da infamia de 
ser ingratas para com os seus heróes e verdA
deiros leaes servidores, eu tenho observado que 
aquelles paizes, cujas revoluções passárão de seus 
primeiros personagens á individuas ahi secunda
rios ou advindos ex post factum, não prosperão; 
e que pelo contrario, aquelles cujos autores 

• successivamente têm empunhado o timão does
tado, prosperào, florescem e fructificão. 

A republica de R"ma se sustent"u e permaneceu 
por seculos ; os Brutos e Valerias, seus autores, 
foríi:o Lambem os seus conductores. A dc.s E~tados· 
Unidos é o objecto da maior admiração de todos os 
povos modernos; ainda hoje ahi occupão os mais 
elevados pontos da publica administrai;ão perso
nagens da independencia e liberdade. Pelo con
trario a repuólica de Inglaterra, em pouco 
tempo apresentou toda a essencia e côr dr1 
usurpação e da tyrannia ; os verdadeiros amigos 
da liberdade jazêrão nos carceres de Cromwel 
para verem a luz e perderem-n'a para sempre 
depois da restauração de Carlos II : tal acon
tec,eu, por exemplo, com os patriotas Harrisson, 
Val\e, Carew e outros. 

A revolução da França de 1789 progredio glorio
samente emquanto a dirigirão os patriotas da 
constituinte; mas esta assembléa illustre entendeu 
que deveria dar uma grande prova de desinte
r,esse sem prevenir os males que sobrevirião á 
patria. Os seus deputados se excluirão da reeleição; 
e a assembléa legislativa, recebendo o sagrado 
deposito da constituição, converteu-se em secções 
de constitucionaes, girondinos e jacobinofi. -

A constituição de 1791 e a monarchia perecerão; 
os constHucionaes cederão aos girondinos, estes 
aos montagnards, estes aos reactores ; dabi a 
tyrannia do directorio, a dos conselhos, o des 
potismo militar de Bonaparte; e, finalmente, â 
restauração da familia dos Bourbons 1... Receio 
que por caminhos tão 1;Qrtu·osos e ensanguen
tados não se vá e precipite o nosso paiz .•. 

O facto foi, ·que a regencià, tendo des~ntentes 
pela sua eleição antes de se verificar nos cidadãos. 
de que .. é composta, foi recebida friamente desde 
o primeiro momento da sua posse .. 

Senhores, é muito commum que autoridades assaz 
acreditadas minorem de reputação no exercicio 
de suas funcções em tempos extraordinarios ; 
mas é raro que quem começa despido de con
fiança a adquh:a bastante no decurso de suas 
funcções públicas em tempos de crise. Cumpria 
ã administração conhecer bem a posição que 
tinha ,a occupar- O que tem feito ? O estado 
pr!lsente do paiz dá-o bem a conhec0it; excentri
cos aos princípios não vejo que se cuide senão 
dos individuas. Em vez de se fazer que os par· 

tidôs mirr11m, procura·se alental-os inculce.ndo·os 
como tendo á sua frente indivíduos absoluta
mente incapazes de partilhar seus desvarios. -Se 
o mais decidido patriotismo, se o saber se a 
probidade, não garantem taes indivíduos 'contra 
vis depressores, que garantias nos offerecero 
seus antagonistas para os acreditarm-a!i livres de 
suspeitas? Além disso, não sabemos nós o CO[llO 
os partidos procurão dar-se importancia ? Quem 
não sabe de que traças, ~s vezes, as autoridades 
usão para inculcar-se necessarias ? O general 
Barton, '.quando c·ouspirava, dizia estarem do 
seu accordo os homens mais reconhecidos 
na França por seu patriotímo e sabedoria ; uão 

. lhe escaparão Lafayette, Lafite e oútros depu· 
tados de igual renome. Mesmo de -minha terra 
sei que um governante suscitára .conspirações 
por mei~ de agentes seus, para ao depois exercer 
suas vinganças e inculcar-se de indispensavel. 

Senhores, a regencia é inviolavel ; os agentes 
administrativos são os responsaveis ; que estes 
ou mudem de proceder portando-se como política 
e de conformidade com as leis ; ou deixem as 
posições que mal occupão, para que outros melho.r 
desempenhem seus deveres. Se a falla da aber
tura, como a do encerramento da sessã.o passada, 
contém erros ; o voto de graças da camara dos 
deputados não lhes deve seguir o exemplo. 

As questões de)direito publico cumpre que sejão 
nesta occasião mui exacta e cuidadosamente 

, tratadas. O nosso ,imperador não caresce de 
reconhecimento algum das nações, que já reco
nhecerão a nação brazileira com ·o seu governo 
monarcbico--constitucional--represeutativo ; sua 
existencia no throno do Bra'!li-1, conforme ao 
direito publico nacional, não depende do juizo 
de nação alguma. -

A emenda substitutiva, como já ponderei,• sa
tisfaz ajustadamente á todas as indicadas idéas. 

Voto contra o período .Afferecido pela illustre 
com missão. 

Na sessão de 17 de· Maio: 
o Sr. Ribeiro de Andrade. :-Eo eun

dum, unde redire necesse non est. Tal é· a resposta 
que, segundo Livio, o general romano dera ao 
tribuno militar, curioso de saber o ponto em que 
devia ficar depois de desalojado o inimigo da 
posição que ia atacar. 

·o ministerio é esse tribuno militar ; a maioria 
desta camara diz-lhe -ficai na posição em qua vos 
achais apezar de vó"'ssas arbitrariedades, e contai 
com a nossa coadjuvação ;-a minoria porém diz 
-abandonai a arriscada situação em que vos. 
collocastes, largai-a, porque incorreste na aui
madvers~o publicil por continuas transgressões 
da con'Stituição e das leis; e é por este motivo 
que ella põe todo o seu afinco em fazer adoptar 
a sua emenda .. A analyse seguinte demo"nstrará 
qual dos dous lados da camara é escudado pela 
razão e. pela just\ça. . 

Antes porém de entrar no exame dos ultimos
paragraphos que boje se discutem, lançarei pri
meiro vistas retrogradas sobre os paragraphos já 
vencidos, e os compararei com os ultimos para 
tornar mais saliente a incongruencia e contradic
ção entre os· primeiros confrontados com os ulti-
mas. ' 

No segundo paragrapho eu me suppuz transpor
tado· a um Eden de delicias, cercado de castas e 
angelicas bouris, embebedado por prazeres iade
fluiveis, por gozos celestes, resultado desse dom 
do céo, da paz, no seio da qual dormiamos tran
quillos, quando· não ti_nhamos nem ao menos temor 
de guerra. , 

No terceiro paragrapho rasga-se o véo, desva-

:.-
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neee-se a illusão, qual o primeiro homell1" eu me 
vei? transl?ortado ao m~ndo d~s cousas orga~s 
e rnorgamcas; mas ainda nao desfecbão sobre 
nós os males e as desgraças, e porque? Porque 
o Sr. D. Pedro II, nosso adorado monarcba, 
cuja autoridade afiança a existencia do ·estado, 
cuja autoridade tem por base nossas instituições 
livi·es, cuja autoridnde é reconhecida poi· todos 
os governos dçx Eui·opa. e da America, com peque
nas excepções, impecerá as machinações do11 
nossos inimigos int'3rnos e fará com que nossos 
destinos não sejão alterados. · 

Eu me eonservrtva nesta crenç!\. quando ouvi 
(e com que assombro l) um meu nobre collega, 
membro da illustre commissão, accrescentar hoje 
pezaroso, ·que toda a minoridade era perigosa e 
attenuava todas as esperanças de tranquillidade; 
e eu disse commigo, o illustre deputado, . ou não 
sabe o que hontem approvou, ou ignora a mani· 
festa contradicção que boje commette. 

Elle corttinuou em ar de exclamação e terror,
quem sabe se daqui a poucos dias appareeerá umà 
rusga para derribar o governo l-E eu replicá da 
mesma fórma :-Quem sabe se daqui a pottcos dias 
o governo, depois de alliciadas as guardas nacio
naes e permanentes as não enviará a dissolver-nos 
e a deportar alguns membros da minoria 1 Ou se 
algum club não enviará assassinos a~salariados 
para matar certos deputados desta mesma mi· 
.fibria r . 

Finalmente com que susto 11u nifo ouviria 
todos esses boatos, se eu fôrl\ cap!l'Z de medo e de 
f9ril credibilidade 1 Ao vêr tanta contradicçiio, eu 
me perguntei porque motivo meu illustre colbga 
esqueceu·se tão cedo do que hontem dissera e 
assustou-se sem vêr de que ? E eu não soube o 
que devia responder a mim proprio. 

Nos SiSl 4° e 5• a scena ainda muda, e nós 
entramos verdadeiramente no ínferuo de Dante. 
Tolda-sa o ar, os elementos se combatem; a 
violencia das paixões perturba a tranquillidade 

_interna ; terrível. anarcbia nos devora, e Pandora 
esvasia sobre ·a triste humanidade brazileira o 
montão de crimes que sua boceta encerrava. 
Todavia ainda resta uma esperança, porque a 
nação não retrogradará da marcha que encetou; 
porq~ carnara espera do lWogressivo conji)le· 
mento, ou em outros termos (do fim, que tem prn
gresso) do nosso systema politico (já mais que al 
tera.do e deslll:uidoJ, e judiciario ( synonimo de só 
mudança de entidades, e sobrecarga nacional, bem 
semelhante ás havidas na alfandega, no tbesouro, 
e em outras muitas repni·tições), o termo a tantas 
desgraças ; porque final~nente a camara ou sua 
maioria não duvidará sustentar um ministerio 
abominado com medidas ex..:epcionaes, e apadri· 
nhal -as com o falso nome de lei. Tudo isto se 
deprehende infelizmente dos parugraphos redigidos 
pela illustre commissão, visto que denominados 

..}leia regencia amigos ou defensores das liber· 
dades publicas, ella pelo seu silencio até deste 
titulo nos despojou. 

Senhores, como vós eu reconheço, e péso a 
violencia das facções, mas como deixar de attri· 
buir a exacerbação das paixões aos meios vio· 
lentos, e extra-lega.as de um ministerio faccioso 1· 
Como cerrar os olhos, e ensurgecer, ou tapar os 
ouvidos .a insultos pl;Jl.ticados contra deputados 
e senadores, Ir visitas d~miciliariàs, á buscas 
nocturna&, á incommunicabilidade dos prezas; 
a humidade, horror e falta de ar de certas 
prisões ; e a essas mortes perpetrada; sobre 
compatriotas, que embora criminosos, quando 
vencidos, têm direito á conservação da vida, que 
supplieão 7' · 

Oarl.>s X, nos ultimas dias do seu poder 
e:itpirante; e nos ultimas accessos de sua loucura, 
não se abalançou a tanto ; e vós, legisl11dores,_ 
e por conseguinte justos e humanos, guardaríeis· 
mudo silencio, · à fria impassibilidade á vista de 
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medonhas atrocidades l E, o que passa á toda 
credibilidade, teríeis o arrojo de mentir .á vossa 
propria consciencia declarando á .· rege neta e aos 
que vos lerem qiI,e a nação não reLrograd;uá, 
e nem se lanç~rá no vortíce da anarchia, quando 
nella já se acha precipitada?. 

Vós fallast"s em nacão, nome S>1grado para 
todo o m<indatario; espalhai vossas vistas subre 
todo o imperio e dizei-me onde a vedes ? Em 
parte alguma ; tendes sim adiante da vossos 
olhos duas facções encarniçadas contl'a. a fa~ção 
1te um governo atrabiliario ; sendo assim nao é 
mais natural declarar á regencia (transformando 
a nação em governo), que um se!llelhante governo 
deve ser demittido por imposs1vel que elle re· 
trograde da marchll anarchica que en~etou, . o.u 
anhele recuar do abysmo em que vai prec1p1· 
tar-se, visto que desiiraçadamente seu caracter 
é muito cone!rcido? E não é isto o que em sua 
emenda pretende meu illustre amigo e collega ? 

Lêamos agora a ultima parte do 80 par11grapho : 
redigido pela illustre com missão. (Leu.) O termo 
a tão desgraçadas occurl'.e'f!:cias de_ver-se-ha tanto 
ao des~nvolvimento da razao j!ublica, quanto ao 
progressivo complemento do nosso sy~tema potí· 
tico ejudiciarío . Que, senhores ; a ra:z.ao humana 

' desimvolve-se no furor das paixões l quando o 
tição da Gliscordia, inflammaâo p_or tant~s 
combustiveis, queima todos os coraçoes, quere~s 
vós que a razão publica t~nha a necess~ma 
friezl\ para desenvolver-se? Nao, vossa conscien
Ci!\ desmente o que vossa mão escreveu. 

Pondo agora da parte a contr!idicção nos termos 
{lll'ogresso e complemento) que borda a ignor!lncia 
da língua, eu vos perguntaria, se o novo proJecto, 
hoje no senado, é complemento do nosso sys· 
tAml\ político ou pelo contrario mudança total delle 1 
Haverá alg'uem que ainda vacille duvido!!O T 
Quanto ao systema judll!iario 0·11 suas reformas, 
que podemos esperar dellas? M11danças de enti· 
dades, duplicações de despesas homer:is novos e 
talvez imprnbos no lugar dos antigos talvez 
honestos e sem duvida mais habeis ; excluídos 
ou para satisfazer vinganças iod~vi.~uaes, º':1.para 
punir a differença de suas opin1oes poltt1cas. 
Pergunto agora, será esta a linguagem c~stigada, 
judiciosa, verdadeira e digna que os legisladores 
do Brnzil devem terá face do mundo ? Oreio que 
niio. 

Se eu continuo no escrupuloso exnme das refor· 
mas feitas que vejo eu? Vejo no thesouro homens 
bem que habois, nomeados a despeito da nova lei 
de reforma; homens estigmatisados com o. fer· 
rete das malversações no tom].!o de Targrni ; 
vajo, lançando um rapido golpeuo vista, homens 
habeis em escripturação e c<Jntabllidade, e conha· 
cedores de toda a nossa legislação financeira, como 
o segundo contador Maríanno Pinto Lobato, ou · 
moços activos com intelligencía e serviços, como 
A. Valdetaro, Velho da Silva e outros, injusta
mente demittidos. 

Se do thesouro pas150 á alfandega, que vejo eu t 
Empregados, ou de merecimento ou exercidos pelo 
uso e pela praLica nos negocios da sua repar· 
tição, destituidos dos seus lugares, e estes occu
pados-,nir homens sem conhecimento theorico 011 
pratico de taes serviços, nom.eados el!l ~~mtra· 
veoçã~ ás leis de fazenda e de incompat1b1hdade, 
e por alguns já marcados pelo ferrete de passadas 
malversações, quan.do despachantes; homens con
servados, sobr.e quem adejavão suspeitas de im· 
probidade e corrupção , mais que verificadas, ou 
por sentenças de suspensão e prisão temporarias 
por motivo de provl\das fraudes, ou por despachos 
e embarques ·de mercndorias, em prejuizo da 
fazenda publica p'ela falta de recibo do thesou
reiro de seus respectivos direitos ; empregos 
eupprímidos por ver1wnhosa iniroisade áquelles 
que os occupavão, empregos índispensaveis em 
todas as alfandegas do mundo como primeirõ e ... 
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ultimo fiscal dos direitos nacionaes, e da boa 
conducta.-de todos os agentes desta repartição e 
cumprimento de_ sua legislação, e annexos a um 
empregado de jurisdicção contenciosa que pata 
os exercer, vê-se na_ forçosa necessidade de os 
delegar a outros com a perda do serviço na-
ci fl nal. · · 

Se da mudança, ou suppress'ão de entidades 
. estendo minhl'lll vistas sobre outros actos do 
ministro da fazenda, constantes de rtecretos ou por· 
tarias, por elle assignadas, ressumbra a cada . 
pass.o ou ignorancia indesculpavel, ou suspeita de 
co'rrupção, ou usurpação de poder, ou violação 
de tratados. Correi commigo, senhores, os decretos 
relativos á fi.scalisação das rendas _da alfandega, 
e vós nelles vereis a ordem de· medir todos os 
generos e mercadorias antes da sahida e depois 
na entrada .dos bnrcos em nossos portos, ordem 
ipexequivel nos estrangeiros, snper:flua· entre nós, 
porque não não reduo,Jla em lucro publico e pre
judicial pela perda de um tempo que podia ser 
aproveitado em maior numero de despachos e 
com mais_ utilidade da fazenda nacional: uma 
legisla.ção penal contra os fraudadores dos direitos 
publicos, verdadeil'a usurpação do poder legis· 
!ativo que lhe não podia delegar attribuições 
suas ; o accrescimo de 10 •/o sobre os direitos 
estabelecidos, imposto âs meJ;iadorias ·não a.com· 
panhadaEi de manifestos, ma"mfesta infrncção de 
tratados; sequestro de barcos por fraudes dos 
capitãe!'I, acto injusto, porque pôde recahír sobre 
um proprietario innocente, e indubitwel u~urpa
ção de um poder alheio, que no systema conati· 
tucional já.mais póde andar unido ao executivo. 
· Ouvi igualmente, senhores, a leitura do decreto 
de 19 de Novembro de 1831 (leu), pelo qu1ll se 
manda entregar a uma casa · de commercio . 
estrangeira desta praça um numero determinado 
de diamantes depois de conferidos, pesados e latml· 
do~ no thesouro, sem ·que pa~sassem pelo cadinllo ela 
igual apuração na m;isa de- nov11s rendas, sem 
que fossem por nltimo pesados pelo capitão do 
barco que os devia tl'ansportar, sem que fossem 
acompanlil8dos de uma guia, ou reconhecimento, 
e com elle remettidos ao nosso agente em Londrns, 
que delles devia f11zer entrega ú cas-.:le Londres, 
encarregada da sua venda. 

Ea não pretendo golpear neste faeto q,, pro· 
bidada do ministro, e nem a do commorcThnte; 
segundo os meus princi9iod, minhai1nmunidade não 
cbegl\ a tanto, e quandb o fizer, crêde, que eu 

- tenho decumentos ou provas j 11stificativ11s. Mas se 
no factv em questão, o recebedor dos dia.mantes 
pass41dos do thesouro para suas mãos quizesse 
abrira pequena caixa que os encerrnva, trocar os 
bons por defeituosos ou com jassa, e accrescentar 
outros muitos, .mu.lanJo -os p •1ra maior ct1ixa, 
quem lh'o vedaria? Quem impediria a troca, e 
por consequencia o pre}uízo da-"fazenda publica, e 
a perda dos direitos nos diamantes accrescen. 
tados? Ninguem. Rtfiecti, senhor•s, em tudo isto, 
e :fico que cunvireis com migo o ter havido em toda 
esta transacção pelo merlos ignorancia. 

Lêde ainda a portaria de 16 de Dezembro do 
anno passado, dirigida ao juiz da alfandega de · 
Santos (lf'u}, e della vereis que volumes desti
nados á Matto-Grosso, são transportados para 
Santos, f\llm serem acompanhados de um conheci-

, mento que declare o nome do commaadaote, 
invocação do barco, a marca, o numero, 1111tureza 
o qualidade dos volumes, de feição, que se o com· 
mandante 'não fóra um homem de honr.a poderia 
a.lteral· os ao menos na qualidade ou quantidade 
da mercadoria. 

Senhores, quando nie fór dado sondar mais 
profundamente os arcanos do miníste1io da fa· 
zendR, serei talvez mais prolixo em minhas 
investigaçõe·s, e mais rico em novas descobertas ; 
por ora cifrar-me-hei aos''-'1ous factos seguintes : 
um que nos :'llieix.ará suspeitosos1 e outro clara 

violação da 'lei do ·-'ufçamento. Ninguem ignora 
hoje que Gachet foi o encarregado da colonia 
Suissa; chegado aqui encontrou mil obstaculos 
em seus pagamentos e final liquidação de suas 

' contas, por haver faltado aos seus ajuste~, por 
causa de igualdade de despezas entre crianças 
e homens fait1Js ; por f!Ueixas do~. mesmos 
colonos que se diziiio roubados e maltratados; 
nesta complicação de difficuldl\des nunca pôde 
liquidar as suas contas Jiurante as adminis
trações d'el·rei e do imperador ; consta que havia 
despacho •para as liquidar · perante o fiscal na 
mesa do thesouro, e eis que apparece hoje este 
homem cmdor do estado em 64:000$000 de apolices 
da. divida fiuctuante, vencendo o juro de 4 °/o, 
elle que em outro tempo .talvez se contentasse 
com a a.metade. 

2.<> Pela lei do orça:rrl'ento mandou-se entrega.r 
o trapicbe d'l ordem terceira, e ficou livre aos pro
prietarios o recolherem as· suas aguardentes, onde 
bem lhes approuvesse ; como pois este ministro 
por um despacho seu forçou novamente os pro
prietarios a recolherem-n'as. no mesmo trapiche, 
hoje pertencente por novo arrendamento a uma 
sociedade particular? Latet ang!tis in herba. 

Senhores, quando este ministerio foi organisado, 
não me foi difficil aventar as desgraças que nos 
esperavão; todos contarão com o estado de cousas 
el!l que nos achamos, e até uma estrangeira, 
demasiada espirituosa e jovial, disse em uma 
companhia que o Brazil estava moribundo, visto 
ter ja a cabeceira medico .para o curar, . padre 
para o confessar e advogado para fazer-lhe o 
testamento; então a gra ,·a provocou o riso, hoje 
arranca as lsgrimas de todos. . . . · 

Senhores, é indubitã'vel a omnipotencia legis
lativa ; seria uma maxima sacrilega e ímpia 
{segunJo a expressão de Mirabeau) aquella que 
nos tolhesse a declaracão dos nossos seutim~ntos 
11 respeito de tim semelhante ministerio. Como, 
pois, ous imos nós afiançar nos,;os esforços e 
escudar umll adrninistraçfio, que por saus des · 
ncertos, atrocidades e corrupcuo tem esgotado a 
paciencia ni1cional? Como negamos ao povo ao 
menos a esteril consol.Jição de que somos defen· 
sores de seus direitos e promotores da sua 
liberdade? 

PtJrmitta-se-me agora~refotar os debeis árgu
•· mentas com que alguns de meus illustres collegas 

pretenderfio justificar os actos do ministe \o. 
Senhore,i, quando ouvi o Ex.m. ministro da 

ju:<tiça exvlamar « quem sou eu? Quem é Feijó? 
Que força tenho eu, a não ser a dos proprietarios 
e capitalistas, ami >;<JS da ordem?» Estremeci de 
horror pela funt'~ca semelhança com as palavras 
proferid ·1s por Rob'e8.Pi~rre 11a convenção fran
ceza nesses dias dtl lufo, de lagrimao e de sangue,. 
que tanto mar1charão os dias gloriosos dos 
começos de sua espantosa revoluçãn ; tambem 
elle acompanhado dos satellites da su11 tyrannía, 
dos membros do comité de sú·reté publiqu6, res-

. pondia hypocritamentti a~ deputado generoso que . 
lhe ~xprobava seus crimes-4uem é Robespierre 1 
O menor do povo; ·que força tenho e~ Nenhuma, 
que não seja a do povo ; é com elle que eu tenho 
punido e~ses aristocratas, esse alto tiiero, inimigos 
"!rreconciliaveis da nossa liberdads, e coberto dos 
appla'usos da maioria de seus eSCl'flVOs, voltava 
ufano para a sua tenebrosa caverna, d'ónde no 
outro dia ;iahiào novo~ 'firman.s, que envia vão ao 
cadafalso um Duport-Daterire, o celebre Lavobier, 
porque a republica não carecia. da chimicos; e o 
virtuoso Malesherbes. E é assiru, quo ainda hnjo 
oa amanhã este ministro apinbo1ná em prisões 
escuras e medonhas no9as victimas do · saa furor, 
emquanto lhe não é dado, reunindo ao seu 
poder o poder judicia.rio, o condemnal:as á morte. 

./ Quando, por.lm, lanço os olhos para o seu rela
torio, o Exm. ministro tem um não se~ue de mais 
terrível, porquE) apparece envolvido em um manto 
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religiO!!o; elle appella para a Providencia Divina·, 
e della espera a direcção dos impurtantes tra
balhos desta sessão, e para que? Para que o 
livre da presença' de certos homens ambiciosos 
(not.ü que estes homens já estão- designados na 
Aurora, e outros papeis ministeriaes; notai qu·e 
só com a morte ou deportação delles é que tudo 
sucegará.) E' -lhe penoso a impunidade daquelles 
que reputa i·éos, atfiige·o a absolviçiio dos denun
ciados, e soóretudo a minuciosidade dos pi·ocessos, 
e tantas solemnidades, fórmas tutélat·es, verdadeira 
salva-guarda do cid&dão opprimido, por que? 
Porque quer tudo dito e feito ; porque quer ser 
executor e juiz, ou ao menos ter por juizes homens 
do seu jaez e profissão de fé. Então não é mais o 
dicta<lor da convenção, é sim outro Valverde, que 
com o Santo Ohristo na mão iIÍfhmma os for..,zes e 
supersticiosos he,;panhóes á. matarem os infelizes 
mexicanos. Mas crê elle que a execução de seus 
projectos fructificará? Crê possivel a r ealisação do 
pauvres moutons, .toujours on vous tondi·a? 
Engana-se do mesmo mod() que se enganou Be· 
renger; em França os carneiros tornarào·se leões, 
e outro tanto p.'.>de ncontecer aqui. 

O mi11istro, depois de haver insultado u to•Ja 
magistratura, isto é, ao poder judfoiario t1iü inde
pendente como o executivo, queixa-se da demora 
das sentenças e da absolvição por falta de prova. 
Se elle soube~~ que a Vijrificação dos crimes de
pende do testemunho dos homens, e que nada é 
mais fallivel, quando a immoralidade é geral, e na 
crise ainda mais fallival pelo exaltamento das 
paixões, e pelos meios corruptores ·empregados 
pelo governo ; se soubera que aos olhos do 
legislador é · preferivel a impunidade de muitos 
criminosos ao castigo de um so_ innocente; sem 
duvida uão accusaria à tarda11ça de uma sentença, 
e nem a abundancia de provas. 

Senhores, é de crer que estejão pre>;entes em 
.. vossa memoria -os excessos <JOmmettidos por 
Luiz XIV, guiado por Mme. de Maintonon, e 
j_esuitas, para converter llugnenotes, depois da 
royogllcii.o do edicto ·de Nantes, e no reinado de 
Luiz XVI, a inj 11sta sentença de morle prnforida 
pelo parlamento de Tolosa contra o innocente 
velho Jüão de Calas, como mat.ador de um seu 
filho catholico. Foi mister que, depois de revol
vidos bastantes annos, um phílosopho, Voltaire, 
requeres.;e revista de um semalhanie processo, e, 
depois de ' provndas toda$ as suas nullidatles, 
obtivesse a reforma da :i~ntença, tardi>1 emenda, 
que arrancou estas palavras da boca do humano 
philosopho; eu rehabilitei esta infeliz familia em 
seus antigos fóros, eu lhn fiz restituir seuti bens, 
mas o velho innocente jaz na sepultura. Querorá 
tambem o ministro da justiça que se contAm no 
Rio muitos innocentes sacrificados desta fórma? 

Jactou-se o mesmo mi :iistro de que era suste11 · 
tado pelos proprietarios e capitalista;;; e lhe per
gunta~ei , porque, de certo tempo ipra cá os emi· 
grados são tiidos desta classe? Por'que ruzã,1, niio 
havendo mais temor algum dâ perda de seus bens, 
todavia fogem de um tal protector ? Por que razão 
tend~ o mmistro tanta gente que o su~tente, as 
i·usgao · se amíudão, e alie teme outra~ muitas ! 
Serão por ventura r11sgentos e resta1uadores 
sómente os proletario~ ? . 

ALtríbuío depois ás medidas acertadas do go· 
vern9 a continuação da união entre todas as pro
víncias do imperio ; e logo mais aba1x:o accres:.. 
centnu, que cq.\pa tem · o govern.o com RS desordens · 
de Matto-Gross.a e do Pará.? Se o g(\verno não 
póde obstar as desordens das provincias, menos 
poderá ob,;tar á desunião deltas entr6 si. Ha 
uma coutradicção visi vel entre a primeira e se
gunda proposição. A união do imperio d6ve-se 
~ outra origem, a/outras cousas. Identidade de 
lmgua, de leis e de religião, laços de . sa,sigue ro
borados pelos· da amizade e de continuo trato, 
habito Mquirido de obedecer R ~m mesmo chefe, 
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e sobretudo o bom senso nacional que nos apre
senta toda.a -divisão como um começo de fra· 
queza, e por "l:onse•iuencia um estimulo á am · 
bição adormeci1ia das potencias eslranbas, eis o 
que até o presentll tem concorrido para .;i.ue nos 
mantHnhamos unidos. Nenhuma provincia houve 
que nii•} sentisse a dissulução 'da constituinte, 
e que aão presa>iiasse os males que dell1t se 
seg uirão ; e t odavia, quando npparP.cer;\o as re
voluções de Pernambuco e Qe,\rá, forças destas 
mesmas províncias e de outras concorrerão a 
combatel-as e ã"'Serenal·as, sem duvida com dôr 
e màgoa ; mas a necessidade reconhecida da união 
fez calar todos os escrupulos e a justiça de todas 
as •queixas. 

I·fouve igualmente entre meus collegas, quem 
prete11 de,;se dourar ou pelo c;enos desculpar a 
eleição illegnl de um novo jury nesta cõrte ; se 
os que defendem semelh>\nte acto, se limitassem 
a desculpal·o com o designio de pôr termo aos 
escandalosos excessos de alguns jornaes, talvez 
encontrassem graça ou alguma escusa; se taes 
al:>Usns não fossem imitados, e muitas vezes su
perados pelos periodicos do governo. Mas a 
questão é outra; trata-se do cumprimento ... da lei 
de 1830 ; é com ell" na mão Qtte eu combaterei 
os que a infringirão, e que hoje esperãr, dos le· · 
gisladores a sancção de tãl) manifesta infracção. 
Que <li~ ella no al't. 83 ? O seguinte: que se 
prnceda á eleição de jui·ados em todas aquellas 
cidudes, villr~s, , etc., em - que os não houver : 
havia·úS no Rio? Sim ; logo, não se podia eleger 
um novo. 

A isto replicão meus adversarios - erão de 
comarca e nào de munícipio : conc11.do, mas que 
vem a ser esta objec.ção, quando o legislador diz, 
ri.os lugares em que houver jurados, sem o accres
centamento - de município. Demais, em todas 
a~ leis é inadmissivel qualq11er idé1Mp1e in1p líque 
ou super1'&idade, ou ig11orancia ; logo, se o legis· 
lador tivesse em vista jurados da município,. de 
cort•J não faria a excepçào já mencionada - nos 
lugares onde os nllo houver ·- porque então elle 
nã o podia ignorar que os não havia. 

01.1J.ra obj ~cção ainda mais trivial tem occorrido 
a algu11s defensores desta medirl1l do gnverno, e 
vem a ser, que era mister de um novo ju1 y, visto 
havei· no antigo, cidadãos excluídos pela lei de 1830, 
sublerfugio · Sílm "força, e que cnhe por tHra com a 
seguinte resposta : quando qualquer juiz de facto, 
excluhlo pela noy,, loi sall'J <li\ urnif, é uma 
ceduli1 perdida, e russa·Se a tirar outra. Admit· 
t11111os por 11lLimo, que o governo e a maioria 
q110 o escuda, teve ruzão ne~tt1 proce,limento, e 
entiio pergu1ito, porque motivo 1.1 camara não 
cen~urou na se~sã<> de 31 o governo existente, 
que dt1ixou de man<iar proceder IÍ eleiç1'io db novo 
jurado nas cabeças de comarca ; e com o seu 
silencio appravou a intelligenc1a dada á lei pelo 
mir1isterio daqualle tempü ? Porque r11zão o 
governo actual de Julho em diante niio so não 
mandou proceder á eleição do nllvo. jury, mas 
até reconheceu a legaliolade do antigo, fazendo 
accusar o Exaltado, a Nova Lu:z, etc. 1 Porque 
razão se depois duvidou da sua legalidade, alie 
que havia· deixado decorrer tanto tampo sem 
nova nomeação, não pô11e esperar mais dous 
mezes para consultar acamara ºsobre tal respeito? 
Senhor<>s,. tan~a~ contradicções saltão aos olhos 
do mais myope, e servem sómente de denegrir 
cada vez m.iis a cônducta criminosa do governo. 

Eu passarei em silencio a incompetencia do 
ministro, e todas as faltas commettidas no acto 
da nova eleição, as cab.11las conbeeidas e ante
cedeutemente publicàdas pelos jornaes-: e só me 
fica o pezar de que tal eleição não fosse feita na 
ca~a da estiva, porque então teríamos de vêr o 
meslllo cidadão fazendo as v~zes de eleitor e 
juiz de paz, e despachando pipas de vinho e de 
vinagre. 
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Os exemplos do mesmo, praticados em tres pedido a republica, ella obedecendo aos seus 
provincias, são abusos que não justiftcão o go- committentes, expedio decreto para a convocação 
verno, e que fie.ão mais que combatidos pela de uma convenção e nomeação de seus membros, 
conducta em co11trario de 13 ou 14 províncias, e dissolveu-se dando por ultimados todos os seus 
fieis á genuina intelligencia das leis; accres- trabalhos. 
cenio a isto que a malignidade poderia attribuir Um ijlustre deputado permittio á opposição 
a precedencia das tres á influencia de alguns mem- este desabafo em suas loucuras ; ella lhe agra-
bros da maioria desta camara pela qualidade de dece o elogio, ficando em duvida de quem é o 
conselheiros dellas. Vós acabastes ·d:; lêr ha JiWIÍS louco, se a maioria que defende desacerMS 
poucos dias uma representação da munícip,llidade e crimes do ministerio, com quebra do seu 
de Parnahyba, pedindo a federação ; eu não quero mandato, da justiça, e da lei fundamental, e das 
notar uma medida politica requerida por uma regras de decencia observadas "!im semelhante 
autoridade hoje méramente policial e adminis- discussão ; se a minoria que os aponta e os 
trativa : quero porém lembrar-vos, qne ess1> povo censura. Muíto menos posso admittir a impro-
assás diminuto, mas exeêllente, bom e virtuoso, priedade supposta desta discussão, e 'o apoiado 
Ignora o que é federação, e vos enviou urn papel intempestivo, que se me acaba de dar, me con-
escripto talvez na cidade. Este f~_cto explica vence do contrario. 
outros muitos que chegão ao vosso conheci111ento. Com· effeito se' em alguma occasiiio tem lugar 

Accusott-se hont.sm a minoria de perder um tempo a ce:isura dos actos do governo,-é sem duvida 
precioso em discussões inuteis, e de não haver quando se trata do voto de graças, porque, ou o 
apresentado, projecto ou medida alguma util. Nada governo abandona o timão dos negocios do estado, 
é mais facil do que replica. Porque motivo o go- e a nação respira, ou se corrige para o futuro, 
verno qne as pretende não as tom proposto? Porque ou fica, e não se emenda, e então fica mais que 
razão ás commissões, todas compostas de mem- justificada a aceusação que se haja de intentar. 
bros desta maioria que o favorece, as não têm A constancia e firmeza, e· unidade de vistas 
offerecido á nossa consideração? Ell pela minha da minoria tornão inapplicavel a inwutação de 
parte nunca lhes roubarei a_gloria d>i ·se ha~rem Protheu, com que a brindarão; Protheu é o governo, 
antecipado a mim com projectos uteis ao serviço e para vos convencerdes tomai a enfadonha tarefa 
e ao bem da patria. de lêr alguns dos nojentos artig·1s de seus jornaes 

Folguei de ouvir um de me11s illustres collegas, depois de 3 de Abril, tudo o que não é do partido 
que exercera o cargo de intendente geral da ministerial é farrapilha; depois do dia 17 os 
policia, quando declar0u que não tivera e menos farropilhas começão a mudar de pelle e tornão-se 
pagára espiões, excepto se semelhante nome pu- cidadãos e proprietarios ; mas a isca não pega 

'" desse applicar-se a. cidadãos honrados e amigos fogo. Em um díccionario de catavent9s o ministe-
da ordem: louvo _infinito estas idéas, filhas da rio não poderia escapar a algum· artigo engrflçado. 
verdadeira liberdade ; feliz do povo que não Não pude conter o riso, quando ouvi sustentar 
conbeceRse uma tal peste da sociedade ; mas eu que o ministro da justiça actual era o s~apaz de 
perguntaria que nome poderia caber ás du,1s ou bem desempenhar as obrigações desta repartição. 
tres testemunhas que jurarão contra um preso Que, senhores, o Brazil está tão pobre de homens 
de 19 de Julho, ·que depois o não conhecerão, benemeritos e instruídos nesta materia 1 Esta 
quando acartados com alie? Senhores, eu deno- maioria não acha por ventura em seu soio um 
mino espião um traidor assallariado, que á sombra homem que valha o actual minisl,ro ? Oompun, 
da escuridão e fiado em sua invisibilidade, espia gio-me sobretudo a humildade evangelica com 
cidadãos e os denuncia, ou sómente os denuncia aiue reconheceu a superioridade do seu protegld o 
com a clausula de não a.pparecPr em juizo como um illustre deputado, que eu suppunha pby.:>ic<\ e 
testemunha ou accusador. Pergunto, seria um moralmente seu igual em tudo. · 
destes uitimos que denunciou Luiz de Meoezes? Para escudar-se a duração de um semelhante 
Pelos . despachos que eu vi elle foi preso sem miniAterio, avançou-se que nos governos cousti· 
ter accusaJlOl' e sem hanr testemunhas contra tucionaes era a maioria quem creava e derrubava 
elle ; foi preso por ordem superior, e o que mais os governos, Villele cahio a dclspeito desta maioril!; 
é, não se pôde obter certidão de semelhante quem o fdZ c11hir ? Uma minoria forte de razão e 
ordem. Tudo foi violado na pessoa delle, codigo justiçR, e da vontade nacional. Que importa que 
e lei regulamentar. Demais, um ministro de a opposição (em outros lugares ambiciosa), não 
estado é incomp•'tente para ordenar uma prisão, queira aceitar pastas ? Por ve11tura a maioria não 
que só é dn. alçada dos juizes ; e o magistr;ido conta em seu seio alguns homens, mais patriotas, 
que a cumpre não escapa da responsabilidade nrnis amados, e mais amigos da tranquillidade 
e da nota de uma cega obediencia, e por conse- publica ? Seguràmente que sim. O ministerio 
guinte 1llegal. Pur ultimo que houve em tudo Villele -roí substituído pelo de Martignac, com· 
isto, inimísade ou espiões ? · posto de homens mais ou menos de "iguaes 

Ni_uguem é mais amigo do que eu das soeie- opiniões politicas; e este ministerio socegou a 
dades políticas; o espírito dfls associaçõe~ quando Franç,il emquanto durou. E' finalmente ainda uma 
se generalisa é uma prova da marcha progressiva minoria que· fez a ultima revolução, e salvou e. 
das sociedades, no caminho das luzes e da liber- França da tyrannia do rRmo qiais velho dos Bour~ 
dade ; mas é mister que seus trabalhos não borrs. 
desção do mundo das opiniões, e 'lUe de nenhum Ha um crime que o mesmo illustre deputado e 
modo travem ou accelerem a mar'i_ha dos corpos os do seu credo, jámais podem perdoar á oppo-
deliberantes, e muito II\enos a contrariem. E11 sição ; fallo do direito ~de dissolver a camara 
tenho ainda presente em minha lembran~ essa electiv~ negada á regencia, é uma chaga que ainda 
sociedade dos amigos da constituição, tr'lrnsf1•t:--t hoje goteja sangue, e que talvez nunca se cica
mada depois em jacobinica, de cuja negra espelunca trize. Eu o combati com calor e energia, e me 
surg.irã. o esses tei·riveis decretos, que ensoparão · não arrependo de o ter feito. Que seria do Brazil? 
em sangue o sólo da França. Governado com um sceptro de ferro, ha muito 

Senhores, se' por exemplo um sociedade politica tempo que elle estaria reduzido a cinzas, se um 
se ingerisse em exigir de nós a federação, seme- tal poder fosse concedido á regencia vós tinheis 
lhante requerimento seria um acto criminoso. deixado de tomar 4assento, desdl3 que negastes 
Nós mesmos não estamos habilitados para tanto, ao ministerio poderes discricionarlos, e o direito 
porque uma mudança total no bystema do governo \ de suspender as garantias ; e um despotismo 
é um acto puramente nacional, que não pudemos mais terrível e desenfreado qt10 o presente, teria 
usurpar. Olhai para o que fez a assembléa adejado sobre vossas cabeças o comprimido vossas 
lagielativa de França, depois de haver a n(l,qão almas. 
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Admiro11-1Je por ultimo o mesmo illuat,r11 depu· 

tado, que eu consummado em todas as sciencias, 
etft'rasse n 'uma sociedade, ignorando o de que alia 
_tratava. Primeiramente n11nca alardeei de vastos 
conhecimentos, e nem me lembro que seme
lhante vaidade me inficcionasse; mas qu11ndo a 
tivera, reputaria o Sr. deputado improprio para 
poder avaliar-me, porque dado a trabalhos mais 
lucrativos, e mborn tenha talentos, falta-lhe tempo 
para uma aturada applicação, porque no. im· 
menso campo da intellectualidade hum!"na é ainda 
um musgo imperceptivel. 

Quanto ao facto tl11 minb& entrada na sol!iedade 
defousora, é a pura verdade tudo o que disse 
antecedentemente ; convidado nesta casa pelo 
redactor do Republico; entrei, e organi'S"ado o 
conselho retirei-me ao vêr que outros erão os 
principios,' outros os homans,_ com quem eu 
ambicionava viver. 

Senhores, tenho respondido a todas as objecções 
de meus nobres collegas ; tenho estabelecido e 
firmado com arg.umentos, no rneu sentir, conclu 
dentes as doutrinas da emenda offerecida por meu 
iUwitre a·niigo, e por isso voto por ella. 

Na; sessão de 18 de Maio: 
"" o Sx-. Al.ves Branco: - Sr. presidente, 
desde o momento em que a discussão do voto 
de graç~~ .offerecido pela com.missão, tomo~ o 
caracter ü., um acto accusatono eu assentei de 
guardar o silencio. 

Eu não reprovei jâmais a discussão ; pelo 
contrario a julguei sempre, e ainda julgo emi· 
nentemente util por dous motivos de grande 
por.deração: l•, porque por ella tem visto a 
nação, que nós ainda gozamos de mais ampla 
liberdade : 2•, porque tambem por ella os mi
nistros (se são realmente criminosos} fá princi
piarão a soffrer aquella pena, de que nenhuma 
maioria os póde absolver, quero dizer, do remo1·so, 
da dôr insupportavel da cousciencia culpada. 

-Tinha-assentado guardar silencio com o unico .. 
fim de me não vêr dentro de pouco tempo, e a 
meu pezar, engrossando o numero ou dos accu
sados. ou dos accusadores. 

li••je novos · motivos reclama vão o meu silencio, 
a fadiga da carllllra em discussão tão prolongada, 
e o cou traste que vai offorecer o meu acanhado 
discurso a par daqu e.lles que com todos os prl: 
mores da eloquencia têm entrjjtido ba tantos dias 
os seus ouvidos, me devia desanimar: m11s, 
senhores, eu sou membro da commissão que 
offereceu o proj ccto, '.l seria certamente vergo
nhoso que ainda houvesse de votar por elte 
sem dar os motivos porque me não convencerão as 
razões que o impugnão : por isso peço á carnara 
que me releve a ousadia e me preste alguns 
momentos de atteução. . 

Senhores trata·se de substituir a uma parte 
do projellt't> do voto da graças offerecido pela 
comnüssão diversas emendas, estas emendas 
não differem essencialmente do projecto se
não em doui; pontos . lo, em pretender-se que 
se declare que a ·camara só prestará ao tbrono 
aquella cooperação que fõr compatível com a 
constituição. 2°, em pretender-se que se manifeste 
ao mesmci -throno uma opinião sobre o m'lnisterio 
aetual, a qual pouco mlKa ou menos se reduz a 
considerai-o criminoso, e indigno da confiança 
dos representantes da nação por ter atropellado · 
as leis. : 

A estes _dous pontos capitaes se reduz a massa 
enorme de objecções apresentadas ao projecto 
·pelos orador.es ,da úppos1çiio ; eu procurarei mos· 
trar : l•, que a commidsão no _ seu projecto ·fez 
quanto podia e devia fazer, e que por conseguinte 
é inteiramente o'ciosa a primeira exigencla dos 
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oppone.ntes ; ~·, que uma opiniiio tal qual a 
r~4~enda, v~1 d~ eiicontro ás leis, ataca os 
direitos de c1dadaos brazileiros, e é capaz de 
destruir os princípios fund amentaes e constituídos 
li';;:' 111onarchía constitucional : vamos á primeira 
parto. · 

Senhores, vós nomeastes UID<l commissão ã 
qual apenas foi presente o discurso com que 
o ~br.on.o abrio a sessão legislativa ; a sua missão 
f01 limitada a responder simplesmente a este 
discurso; tudo o mais lhe era estranho · tudo 11 
mais não podia ser objecto de seus · t~abalhos 
sem uma manifesta usurpação e violação de 
d!J'eitos que lhe não competião : tal era o fim 
dl\ com missão: fez ells o que devia? Examiuemos. 

O discurso do throno encerra quatro pontos 
ou topicos principues-motivos de alegria-motivos 
de tristeza - receios do preseu te e do futuro -
exigencia de nossa coopsração para o restabele
cimento · de publicl\ tranquillidade. 

A commissão respondeu que a camara se 
encI?-era de juh_ílo pelQs ~otívos de alegria; que 
ouvira com dor os motivos de tristeza; que 
confiava em que a publica tranquillidade se 
restabelecesse com o progressivo completamente 
do nosso systen1a politico e judicierio, assim como 
com o desenvolvimento da razão publica ; e fi.. 
nalwente que para esse digno fim prestaria 
a coopera* que incumbe a sua importante 
missão. · 

-Eis -aqui, senhores, todos os pontos ou to picos 
da falla do throno respondidos sem a menor 
fallencia do respeito que lhe é devido, sem. a 
menor quebrn da dignidade da camara. Que mais 
podia ou devia fazer a cummissão 't Ella se 
r eg.osija com os bens, e se entristece com as 
desgraças da nação ; alia assegura o throno o 
rest.•belecimento da tra ;i quillidade; ella prornette 
a cooperação da cama.ra no empenho desse res· 
ta~elecimento, que ha de resultar segundo o seu 
entender do complemento dio nosso systema polí
tico e judíciario, e do desenvolvimento da razão 
publica. Não são estes os sentimentos da camara? 
Não são estas as medidas que todos os dias 
se reclamão, e que fnzem qunsi o todo de nossa 
missão ? Não são ellas os meios inais efficazes 
para o restabelecimento da publica tranquillid1tde? 
Não são ellas os meios que hão de moralisar o 
nosso povo, e por conseq11encia trazer-nos a paz 
eofhnquillidade 7 Certamente que sim : sobre isso 
nenhuma duvida pôde haver; são verdades claras, 
evidentes, palpaveis. 

Màs diz u111 illustre deputaclo, que a maneira 
porque se exprime CL comrnis~üo, quCLndo aflirma 
que a camara ha de cooperar com o governo na 
diflicil tarefa de l'BstCLbelec.ir n publicCL tran_auilli· 
dade, parece compadeccr-He com ns mod11!1as ex· 
cepcionaes pedidas pelo ministro da justiçCL em 
seu relatorio, visto que a commissüo nflo declarou 
que essa cooperação jamais sahiria da consti· 
tuição. · 

Eu já disse, Sr. presidente, que a commissão 
não teve em vista relatorios de ministro ttlgum, 
e menos as medidas oelles propostas, como en
tende o illusLre membro que assim raeiocinou; 
a· CQ.!Pmissão julgou que ella faltaria a seus 
devetes, se acaso se intromettesse nisso, porque 
a adopção, 'ou -'llgeição de medidas propostas 
pelo ministro tem um processo prescripto na 
constituição, art. 56; mas, senhores, ainda no 
caso de tà'r-se a commissão referido ao relatorio 
e medidas lembradas pelo ministro da justiça 

. eu sustento, que ella corresponde11 exactamente 
ás vistas e intenções do illustre deputado ; ella 
não podia com mais respeito ·ao throno, com mais 
dignid!lde e delicadeza, repellir a idéa de depor-

. tações e de levantamento de garantias, etc., do 
que o fez na: sua resposta: aqui (permitta-me o 
illuatre mrn1bro) um pouco de pravenção o ceg~n~ 
contra a commissão. · · ' 
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Sr. ·presidente, o throno declarou no seu dis· 

curso da abertura.,.. que a tranquillidade publica 
ainda não próm.,ttía duração; elle mHnifestou 
desejar que a cã.mara cooperasse na deseuberta · 
dos meios que a pudessem restabelecer ; a com
missão respondeu, que estas medid,1s estavão no 
complemento do .nosso systema politico e judi
ciaria, assim como n" desenvolvimento da ra.::ão 
publica. Ora, se a com missão assim pen,;ou, quaes 
serão as medidas que elh ha de coadjuvar? 
Serão as excepcionaes,,como julga ·o illustre depu
tado'? Não certam.inte; mas sómente aquellns 
que tiverem oor fim o complemento de nosS» 
systema, político e judici11,rio , assim como o 
desenvolvimento da ?"azao publica; e por conse
guia te, se é verdade que tudo isto se acha na 
constituição, não.· póde haver duvida em que -
dizer o que disse ~ commissão; ou dizer.,.que 
a c11mara.só ha de fazer, o que fór compativel 
com a constituição, é uma e m45ma cousa. Não 
é pois razão alguma para lançar-se sobre a com
missito o deshonroso labéo de ter faltado ao pri
meiro e mais sagrado de seus deveres ; e a 
commissão tem todo o fundamento para repellir 
essa parte das eúleodas offerecidas, como intei
ramente ociosa e desnecessaria ; vamos á segunda 
parte. 

Nesta discussão tem-se-me muitas vezes figu
rado ouvir um acto accusatorio; tem-sfexaminado 
a verdade dos factos antes de se resolver, se a 
resposta a falta do throno é t1m acto accusatorio, 
uma pronuncta, uma condemnação; 011 se é cohe· 
rente com as leis e constituição fazer cern;uras 
á administração, declaral-a carecedora de nossa 
confiança nessa resposta: hontem um Sr. depu
,\ado da opposição principiou a considerar a 
quegtão por esse lado, mas pouco se demorou 
embrenhando-se immediatamente no immenso mar 
das personalidades . 

Sr. presidente, eu admiro que os illustres 
membros da opposíção, que tanto-pugnào pela 
lei, tanto pela constituiçãll, se· esqueçâo tão de
pressa de seus bons principins, quando os tratào 
de appljcar aos•funccionarios da nação que tem 
o nome 'de ministros de estado. 

A constituição art. 134 e a lei de 15 Je 0$bro 
de 1827, estabelece a maneira porque devem ser 
accusados .estes funccionarios da nação, abi, se 
exige uma denuncia assignada-uma commissão 
que examine e dê seu parecer sobre os artigos 
de accusação-discussão de toda a camara antes 
de julgar-se attendivel i. denuncia -' audiencia 
do denunciado, novo parecer da commissão e 
discussão, .11tc., etc .. 

A lei julgou essenciaes estas formalidades para 
a accusação destes fttnccionarios em consideração 
a seu emprego, mais do que nenhum, sujeito á 
rivalidades e ambições; estl\s fnrmalidades são 
direitos que devem ser guardados ~ ministros 
tão inviolavelmente, como a qualquer cidadão os 
seus; •tiral·os é porival·os. do que é seu, do que 
lhes pertence por uma lei; é uma de$igualdade, é 
uma injustiça, é uma tyrannia manifesta ; a oppo
slçiio ó pois nesta parte inconsequente com os 
sous proprios princípios ; eu os saberei mais 
rospolt11r votnnáo contrn taes idéns. 

Mas cllz um ill11slro deputado quo não é ju
dlcit1lmonto q1111 so qnnr nccusar o ministerio para 
lmpos11;1\o do po1111, mna Rlmplesmenta manifestar 
ao lhr1111n, 111111 0>1 1,iilnl''tn1s por sous netos cri
mi11nHna 111\o Li'lm n cnn!llrnt;n da cnmnra. 

Enti'io, s11nllor1•11, 1·oap"11dnrol quo, ou a oppo
sição tom om vh1t11 lli111plott111nr1to 1l11sncrodilnr os 
mmlstro.~, on aorn o •pwrnr vni cmnpromntter o 
throno com a camurn, ptir oro rl1rno a l'X.lstrmcln 
de. um ou outro, o lovnr pnr oAln nrnnnlrn impru· 
dente ás maiores ddllculdndns a nr.çiln hrnziloir11 
com manifesto ataque das leia e ela constituiçrlo. 

Quanto ao descredilo gratuito dl>s ministroH direi, 
~ue (ha pouco) ouvÍ!"'ll.qui bem acres censuras ao 

ministro da justiça por lan~ no-seu relatorio 
algum dezar sobre a nossa magistratura ; racio· 
cin.1u-se pela maneira seguinte : se ha motivo 
{dizia o illustre deputado) para accusar os magis
traclos, então qual é o motivo, porque o ministro 
não os faz pôr em processo'! E se não ha, ou 
pel<J menos fültào provas sufficie11tes, então para 
que os quer tornar desprezíveis - e ridículos aos 
olhos de nossa população? Daqui nenhum bem, 
antes muito mal póde re~rnltar á causa publica. 
Este mesmo raciocínio eablf exactamente à a,dmi
nistr~çào suprema ..cta nação, e sem duvida com 
muito mai razão, e no entretanto é o mesmo 
ill,1stre membro que cabe nesse erro tão censurado 
no ministro; em verdaJe não é consequente o 
illustre deputado; um ministro de estado deve 
ser pelo menos tào respeitado como qualquer 
juiz. 

Quanto ao compromettimento do throno e "lia 
camara é isso evidente, porque : l•, se o throno 
querendo manter a prerogativa que lhe compete 
pela constituição, ~rt. 101, de nomear e demittir 
livremente os seus ministros não cede â insi
nuação da camara dos deputados, e conserva os 
ministros, é certfllnente .muito natural que se 
neguem todos os subsidias e as mediifll.s mais 
vitaes .em nossas circumstancias, porquanto depois 
de ter' declarado que a administração não tinha 
sua confiança a camara seria contraditaria com· 
sigo mesmo, se lhe_ prestasse cooperação e força_; 
de necessidade uma luta obstinada se seguiria 
entre o throno e a camarl4; e uma luta tal sõ 
poderia acabar ou com a queda do throno, ou 
com a da camara, pois que actualmente ella não 
póde ser di~solvida ; 2•, se pelo contrario o throno 
cedesse á camara demittindo ~ miuisterio além 
de não ter a certeza de que o novo havia de 
agradar, acamara ficaria no uso de semelhante 
meio tão facil para atacar todos os ministerios,
e afinal arrogaria a si de todo o poder.executivo, 
cuja principal prerogativa é nomear os seus mi
nistro~ ; a independencia dos poderes e a liber
d11de brazileira que a tem por garantia, seria 
destruida: o art. 90 da constituição seria reduzido 
a nada, um despotismo horroroso levantnria sua 
cab11ça ameaçadora sobre 0"'50lo brazileiro ; e 
fi.n1~lmente tudo ficaria á discrição de oradores 
imprudentes ou resentidos. . 

Sr. presid~nte, eu aqui não fórmo theorias nem 
figuro· hypotheses gratuitas ; são os factos da 
historia que me levão a pensar assim ; no que 
avanço, nada ha que não tenha realmente acon· 
tecido. · -

Na historia de Inglaterra eu acho que Carlos I 
foi um daquelles a quem a c,11nara dos communs 
fez uma tal proposição ; ella lhe declarou que 
os ministros erão perversos. Carlos respondeu, 
que articulasse a camara a sua accusação que 
promptamenteosdemittiria; dasta resposta seguio
se uma luta obstináda ;- Carlos chegou a ceder, 
mais já tarde, quando-os resentimentos estavão 
no mais alto gráo ; a força que então achou a 
camara na divisão da nação ctê'"u· lhe finalmente 
a vantagem ; a caml\fa triumphou jo throno, e 
Carlos I foi levado no patibulo. - -

Pelo oontrari• aconteceu no tempo de Jorge III 
~standc'· Pitt no ministerio ; a câmara dos com
muns declarou ao throno que o ministerio tinha 
sido nomeado contra a constituição, Jorge III 
respondeu que a sua vontade e confiança era 
o unico titulo legal de nomeação dos ministros ; 
a camara tendo Fox á Rua frente continuou a 
lutar com o throno n~gando á administração todos 
os i·ecursos, e declarando réo i!e alta traição a 
todo aquelle que ouzasse a.conselhar ao throno a 
dissolução do parlamento; então o rei achando-se 
forte com o nuxilio do grnnde homem que cobrio 
da Rloria a Inglaterra, decidio a questão dissol· 
v11ntio o parlamento e appellnndo para o povo 
ingloz. - Uma grande questão se elevou.entre 
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mim e a camara dos communs ; eu appello para 
meu povo. 

Eis-aqui, ·sr. presidente, no primeiro caso 
cedeu o tbrono, no segundo a camara, e talvez 
se Jorge IIl fo:>se Napoleão e os inglezes o povo 
francez, ai da liberdade de Inglaterra em tão 
critica posição. 

Eu pod~ria trazer outros exemplos, mas estes 
bastão a meu proposito ; e para concluir que 
apezar dos argumentos que tenho ouvido eu não 
posso deixar de votar contra todas as emendas 
emquaoto os Srs. deputados da opposição não 
olharem para este lado da g:uestão, que é o unico 
verdadeiro, e emquanto nãoll'llstruirem os argu
mentos que apresentei. 

Agora finalmente eu chamarei a attenção da 
sobre uma reftexão que resulta de alguns factos 
aqui referidos contra o ministro da fazenda e 
tribunal do thesouro, os quaes em verdade devem 
pôr a camara em cR.utela a respeito de todos 
quantos se -têm attribuido aos mais ministros. 

Eu, Sr. presidente, não sou o advogado dos 
ministros; como empregado procurei sempre cum
prir os meus deveres e como deputado não des
cerei jámais de minha dignidade fazendo apologias 
a quem não deva; como empregado ou como 
deputado jámais terei em vista outra cousa que 
não seja bem servir a meu paiz ;· tratarei deste 
negocio porque toca a factos que presenciei no 
tribun"l do thesouro onde servi, e de que, em 
consequencia, posso ~aliar a verdade ou falsidade 
com algum fundamento. 

Imputou-se ao mbiistro da fazenda em crime o 
ter aposentado alguns empregados do thesouro ; 
Sr. presidente, a camara sabe muito bem que 
pela lei de 4 de Outubro do anno passado, a 
reorganisação desta repartição occupa muito menos 
o:fficiaes do que a antiga oq?;a11isação e por isso 
não se deve estranhar que ficassom fóra alguns 
empreg~dos, além disto a camara sabe muito bem 
que a mesma lei mandou nomear uma commissfio, 
que depois de exnminar e averiguar o estado de 
cada empregado désse a sua opinião sobre sua 
idoúeidade; ora, tudo isto se fez e o tribunal 
segui o em tudo o parecer da com missão; Sr. pre
sidente. os melhores offi.ciaes forão empregados, 
os que não forão devem queixar-se ou da lei, ou 
de sua idade, ou de .;eus costumes avêssos ao 
cumprimento de deveres ou dn comrnissão que 
assim o entendeu e asseverou, e nunca járnais do 
ministro ou do tribunal que se cingia no fórma 
da lei á sua informação. 

Tambem se disse em desabono do ministro da 
fazenda e do tribunal que elle tinha por Espiri_to 
Santo a um certo francez Gachet, a qu<. m c1Jmo em 
agradecimento indevidamente pagou uma divida 
mui duvidosa ou falsa. 

Quanto á primeira parte eu responderei, que 
acamara toda conhece bem ao ministro da fazenda, 
ella sabe que elle possne talentos e grandes con}?.e
cimentos do .seu ministerio, e que não pr~cisa 
de .lecciotiistas ou Espíritos Santos, mas que amda 

, suppondo que elle se servisse de alguern em um 
ou outro trabalho, que elle ouvisse ou consultasse 
a alguem a respeito de algum objecto, isto em 
lugar de lhe _ser deshonroso era o maior elog~o 
que se lhe podia fazer, porque apresenta o mi
nistro da fazenda despido daql!elle vão amo!
proprio. de que muitos. são dominados, de n~o 
suppôr em ninguem mais luzes do que em s1, 
de não achlk nas idéas de ou Lrem cousa alguma 
11til ou boa i;iara a nação; isto provaria que o 
ministro da fflzend,. mostr>1va os mais ardentes 
desejos de servir á. ttação, de salval-a das di:ffi
culdades em que se acha, não poupando cousa 
alguma que pudesse offerecer um meio de felici
dade e ordem para ella. Quem, Sr. presidente, 
poderá duyidar de_sta. verdade ' Só a mais céga 
prevenção. 

Quanto á segunda parte responderei. que é verdade 
TOJCO 1 
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que se fez a Mr. Gacbet um pagamento de dlvida, 
mas elle lhe era inquestionavelmente devido. 
Sr. presidente, este nggocio em lugar de des
cred1to :leve resu'ltar- em honra do ministro da 
fazenda; o conductor das colonias suíssas ainda 
estaya por pagar quando a nação brazileira já 
colhia as vantagens da sua colonisação ; ha con·., 
tractos expressos com este individuo, sua conta 
estava ha muito formada; as duvidas erão as 
mais frívolas e escandalosas, finalmente tudo 
indica q•l0 a retardação do pagamento de uma tal 
divida não tinha outro fundamento que não tosse 
uma miseravel intriga;:oio!!le que esse estrangeiro 
se -queixava amargamente ; diversos procuradores 
da corôa tinhão apresentado os seus pareceres 
favoraveis "11 nste homem ; o contador que lhe fez 
a conta em nada as impugnava, ellas farão appro
vadas pelo inspector, pelo contador e pelo fiscal 
do thesouro que é um homem respeitavel pelas 
suas luzes e pela probidade, o Sr. desembargador 
Maia. Como pois, Sr. presidente, se diz aqui que o 
pagamento foi indevido? Que o ministro commetteu 
crime em fazel-o '1 Sr. presidente neste negocio nada 
ha que não fosse iusto e regular. 

Fallou-se finalmente no trapiche da Ordem, cujo 
contracto se mandou aunullar e não se annullou,..,, 
mas continuou-se mettendo lá um homem, etc., 
é verdade, Sr. presidente, que se mandou annullar . 
este contracto, mas a isso de necessidade havia de 
preceder umR sentença judiciaria, porque o estado 
quando trata com um particular não é soberano, 
·mas está na razão de um indivíduo e por isso 
não podia por si só declarar nullo um contracto 
feito cnm um ciJadão·; appareceu um homem 
que se quiz comprometter com todas as condi
ções que se julga vão onerosas ao estndo. Que 
fez o tribunal? Vendo que estava satisfeito o fim 
da lei e que isso era não só mais cor.stitucional, 
como trimbem mais honroso á n.1ção, aceitou o 
seu offerecimento. Que crime pois ha .nisto T 
Nenhum, decidi~mente u.enhum. 

Estas imputaçoes pois, Sr. presidente, devem 
fazer desconfiar de todas as outras feitas á admi
nistração, ellas pelo menos precisão muito de um 
exame mais profundo. e não '"podem servir de 
princípios reguladores para a nossa conducta 
relativameni!e á administração; regeito pois todas 
as emen<las, que em taes factos ou outros seme
lhantes talvez se queirão apoiar, e voto pelo 
projecto do commissão. tal qual, sem que mesmo 
se altnem as palavras-progressivo complemento 
-em que um illustre Sr. deputado achou co.u
tradicção; a palavra-complemento-não significa 
só firr.; eu creio que ella inclue tambem a idéa 
pelo menos de meío, e por conseguinte de suc
cessão, e póde muito bem sem erro algum casar-se 
com aquella palavra progi•essivo. 

Na sessão de 19 de Maio: - ~ o Sr. Ribeiro de Andrada:- Senhores, 
principiílrei ero·obrupto ; e dizer-vos a verdade 
em toda a nudez, e não ataviada pelas flores da 
eloquencia, eis o que eu me proponho no pról
sente discurso. 

Sou eu ambicioso? Encarai-me bem d.e perto; 
vedes em mim algum vestigio de ambi~o, algurr.as 
destas falsas preciosidad88, verdaJeiras nadas de 
que se nutre a m1seri11., ou a vaidude httmana ' 
Diiteorrei por toda a minha vida passada e 
presente, houve nella algum desejo satisfeito, ou 
mallogrado de empolgamento de poder? Não sabe 
o Brazil inteiro, que eu o recusei, continuamente 
no governo transacto, e oté mesmo no actui!l? 
Mas para o futuro 1 Esperai que esta. ambição se 
realise; ou. então mostrai com provas irrecusa
veis, que eu tenciono abnegar o adio votado á 
vida publica, para encetar uma carreira contraria. 

23 
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Naàa ha n:da para mim tão engraçado, como ouvir 
a trivial accusaçao, de que eu vivo com homens 
de todos os panidos ; sim, sem duvida, porque 
até trato com alguns do governo, que o povo 
reputa seus espias. Na vida individual nunca 
consentirei a menor ingereucia de autoridade 
alguma, e por isso ~ratarei com quem me pa
recer. 

Quanto â politica, não é necessaria para esta 
especie de vjda; posso porém assegurar-vos, que_ 
se fóra precisa, sem duvida eu me conservaria, 
eu mesmo, sem compór com a dos outros, parti
cularmente com a -vossa, porque abonei crimes. 

Supponhamos, porém, que eu seja ambfoioso: 
quid inde? Serei por isso criminoso 1 Estudai 
melhor o systema constitucioaal, que não sabeis ou 
affectais ignorar, e conhecereis que é da essencia 
desta fórma de governo a existencia de differentes 
partidos, e ·da natureza destes a pretenção de 
des!ocar .º pre_ponderante, p~rsuadidos de que 
serao mais uteis ã sua patna no manejo dos 
negocios pub.licos.: ainda hoje os torys, tendo 
á sua testa Wellmgton e Londonderry, trabalhão 
por fazer baquear o ministerio .de lord Grey, e 
outro tanto succede em Pariz ; e ninguem é tão 
~slupido na I_ng~aterra ou França, que por 
isso os chame criminosos. 

Serei' tambem presumido de sabia, sem o ser '? 
Não me r~' 'rdo de haver tidJJ esta fraqueza; 
quando, porén1, a tivesse eu não escolheria. por 
i uiz u~ infinit_essimo da especi~ humana, eu o 
recusaria por mcompetente, e improprio para 
semelhante julgamento. 

Sou. porém orgulhoso '? Sem duvida; orgulho 
no meu sentir, é synonimo de dignidade de homem' 
é a consciencia daquillo que eu valho; sóment~ 
as. almas baixas é que se desconhecem a si pro
pr1as. 

Serei por ventura bypocrita 'l Em vossa colera 
e frenesi, a Victoria é faciI, e eu devo á vossas 
~ntradicções ; orgulho e hypucrisia, são entidades 
que de algum modo se excluem, que senhores 1 
O. homem que não _teme vossas vi1Jga1Jças,. que 
mofa de vossa ira, que combate vossas calum
nias, e denodado as pulverisa, um tal homem 
póde ser hypocr~ta? Algum dia me apresentei 
entre _vós envolvido_ no manto de fingida doçura 
e bum1ldade, e falle1 da seguinte maneira-quem 
sou eu? Quem ~o pobre Martim ?-Nunca, porque 
meu orgulho nao se abate tanto: urdi vossos 
embustes, eu saberei desfazei-os, e quando meus 
f'!ent1mentos de honra, e minha probidade veri
ficad_os pelos actos de miriha vida publica e 
particular, de nada valhâo para com a sociedad·e 
em 9ne nasci; felizes de mim, pobre de minha 
patria. · M 

Finalmente serei tam°1jem perverso? Pelo menos 
um de ~ós e os jorna~s. de_s.te execrando governo 
assoalhao, que o mmisteno Andrada mandára 
espancar cidadãos : mas felizmente vive ainda 
um dos meus éollegas desse mínisterio de 22, o 
conde de Souzel, homem probo, que não duvidará 
convencer-vos do contrario ; elle vos dirá que 
por meus esfor_ços e instancias se pôz termo a 
semelhantes crimes, que ordens as mais termi· 
nantes farão expedidas ao governador das armas 
desta côrte, . porque eu · havia declarado em 
conselho de ministros a resolução em que estava 

-de abandonar a pasta se não tivessem fim seme
lhu11te.s espancamentos só proprios dessas êpocas 
colnmltosns da Italia, e tanto em voga no tempo 
de Alexandre VI o seu bustardo Oezar B..irgia. 

O ~egúndo acto da minha perversidade é a -
p~rt_ana de .meu i!lustre irmão relati\'a ao Sr. 
mm1stro da JU~tiça. Não me cansarei em demons
trar a necessidade de uma policia em todo o 
estadi?, e nem. 1!1-esmo em desculpar a secreta, 
do;ntrma adm1tt1da por grandes publi<iistas ·a 
mormente nas grandes crises, como a da iode-

pendencia, e limitar-me-hei a informar-vos dos 
motivos que a isso derão azo. 

Elle volta das côrtes de Lisboa e chegado ao 
Rio procura meu illustre irmão o Sr. Antonio 
Carlos, e nhi falla de imprimir um escripto• 
republicano ; eu sou chamado do meu gabinete 
e respondo, póde fazel-o porque a imprensa é 
livre, mas que como amigo, nunca lh'o aconse· 
lharia. 

O chefe do estado, que o suspeita republic:.no, 
insiste, e a portaria é enviada. Soffreu elle 
alguma busca, e esta nocturna, tirarão-se-lhe 
seus papeis, soffreu insultos de tropas de policia· 
foi finalmente preso ? Naáa disto lhe aconteceu' 
e todav!.Listo acontece hoje diariamente. Em qu~ 
está pois aqui o odio e a perversidade ? 

Agora perguntarei eu, é-de mim que se bata no 
voto de graças.? Sendo assim, remetta o illustre 
deputado uma emenda ã mesa, pedindo nella a 
minha expulsão, ou outra qualquer medida extra
legal, e eu serei o primeiro em apoial-a, e em 
votar por ella, só com o fito de satisfaze\-o. Se 
porêm em um voto de graças semelhante addita
·mento não póde ter lugar, e todavia o meu nobre 
collega g~er dar pasto ao seu adio gratuito (porque 
sem duvida nunca recebeu offensas minhas), 
modere-o neste recinto; e como homem de honra 
marque-me outro lugar, dia e hora, e fico que 
me farã pelo menos a justiç.1 de que eu sei dar 
tod~ e qualquer satisfação que_ se me exige ; 
assim como estou seguro de que meus ouvirias 
não tornílrâõ ã ser aturdidos com desentoados-
zuuidos. 

Arguio-Se-me de haver asseverado que depu
tados vinhão armados de punliaes á esta camara 
para ass~S!Jinarem seus collegas da opposiçào: o 
que eu disse, respondendo a um illustre deputado 
fallando de rusgas contra o g0verno, foi o seguinte: 
« Q11em ·sabe se daqui a poucos dias, um 
cluh não enviará assassinos assallariados para 
matarem membros da opposição ne:0te mesmo 
recinto ? » 

Continuando agora a lançar dG novo um rapldo 
golpe de vista sobre .os actos do ministro da 
~11stiça, direi primeiro, que alguns dos meus 
1l!ustres colle~!lS que pretenderão, não justificar, 
mas adoçar ~ lorma acerba de taes procedimentos, 
ou. esquecerao mór parte dos apontados, ~ 
de1xa~a~-em todo o vigor as censuras feitas pela 
opposiçao ; e sómente quanto ás buscus dadas 
nas casas dos éidadãos, dos deputados e dos 
sonadores, nffirmaráõ que não era vedada pelo 
systema constitucional ? Concedo ; mas quando ? 
Em. qu~ horas·? De que fórma? Ora, o ministro 
da J~st1ça sultou por cima de todas estas co11si
deraçoes, porque a seus olhos a lei é a satisfação 
de seus caprichos e de :rna absoluta vontade. 

_Rog_o demais ã meus collegas, que estudem a 
histo_!·i:i de todos os povos constit11idos, e nella 
veráo que o poder executivo suppõe sempre ou. 
affecta crêr que um escolhido da nação n~ncu 
pód~ .ser um revolucionaria, ou protector de iguaes 
homens. . 

1° facto. V!n pr?fessor de primeiras 'ietras, 
chefe de famll1a, e Já na avançàda idade de mais 
de 50 annos, é accusado de moedeiro falso e de 
ravolucionario ; é accu8ado de occultar em sua 
casa armamento, polvora. e bala - sua casa é 
c~rcada por mais de 30 soldados, soffre uma 
rig?rosa busca, tolera ameaças e insultos, e no 
meio_ d~ todo est~ horrível apparato sua inno
cencia e reconhecida. Então o cidadão Jo,;é Ma.ria 
abonado pela lei, qu_erendo desaffrontar,se da 
offensa que lhe é feita, e lavar-se da injusta 

'nodo.a\ com-que o m.i.culãrão, requer se lhe 
declare o nome do seu accusudor. Aqui tendes o 
despacho- a busca o justifica :- requer tambem 

- a entrega dos seus papeis, tudo se lhe denega. 
P~r&"unto agora, senhores, este procedimento do 
mm1stro serã tambem legal? 
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2° facto. Diversos criminos~ são remettidos 
de Pernambuco para esta côrte. !13Justificaveis 
pel()I; juizes de 1ma provínci11, era obvio que 
para ella devião regressar. Que faz o ministr9 

~ em semelhantes circumstancias 'f üorta o no 
gordio, erige-se em juiz, e deporta todos esses 
homens pa1·a. ilha de Fernando, e para não parar 
na carreira dos seus desvarios e atrocidades, 
ajunta a estes outros criminosos dõ Rio, segundo 
é fama publica, e todos sem sentença, e talvez 
por crimes diversos, ou de dífferente gravidade, 
vão soffrer uma pena immedíata á pena capital. 
Neste caso vós o vedes executor e juiz, bem 
depressa vós o vereis lGgislador, e não g,uereis, 
senhores, que eu o aponte como aspirando á 
dictatura ? ... 

3° facto. Lede o regulamento dado aos per
nentes, e a norma parn os processos dos escravos 
de um tal Bacha : ê uma verdadeira inquisição; 
o processo é quasi todo verbal ; o réo não· tem o 
direito de escolher seu defensor, e nem mesmo 
de offerecer suas testemunhas ; e por fim tudo 
termina entre o commandante e o ministro. Nesta 
fórma de proc~so ha só uma razão de gr:ande 
monta para o ministro, isto é, o poder contar 
com..._ a docil vontade dos instrumentos da sua 
tyrannía. Que allegareis ainda em abono de~te 
ministro? Vós o vistes ha pouco executor e juiz, 
agora vós o vedi;s legislador, e que legislador ! 
Senhores, ou os permanentes, por arregimentado~, 
estão no caso das tropas de 1• linha, ou não ; 
no lo caso devem ser julgados como ella ; e no 
2o como outro qualquer cidridão; julgados porém 
desta fórna, vós nunca o consentireis. 

Que golpe iú.tentario e profundo, dado .2ª 
constituição do imperio ! 

Para encobrirem, ou nos fazerem esquecer o 
hediondo quadro de contínuos horrores, alguns 
illustres deputados tentarão lembrar-nos os se
guintes serviços, isto é, a cessação dos roubos 
e das mortes ; que senhores ! Os roubos conti
nuão do mesmo modo na cidade e em seus 
contornos ; na cidade e seus contornos donos e 
caixeiros de tavernas apparecem mortos, homens 
apparecem enforcndos, e outr(ls varados por esto
ques ou punbaes. Quando, porém, assim succedesse, 
em que e6tepovo teria de invejar a sua sorte, 
ferido em todos os seus direitos, opprimido, murado 
e espesinhado pelos loucc.s caprichos de um desa
piedado despost11? 

Demasiado me tew entretido com os actos do 
ministro da justiça; consenti agora, que fiel á 
doutrina das compensações, iw os equilibre com os 
do ministro da, fazenda. 

As divagações em que entr~u um illustre 
deputado, já· sobre o facto do armazem da ord&m 
terceira, e já sobre o decreto dos diamantes, só 
servirão de tornar claros, como o dia, os erros 
do referido ministro nesta parte. · 

Quanto ao primeiro, eu sei com toda a certeza 
dll. exititencía do novo arrendamento e os nomes 
dos particulares que os arrendárão: assim como 
do despacho forçou pr<'p1·ietarios a metterem 
suas aguardent~m o dito al'mazem. 

Quanto ao segundo, o illustre deputado que 
tanto se esbaforio por defendel-o, mostrou apenas 
que não sabia da ma.teria de que tratav::i ; por
quauto ninguem lhe negou que os diamantes 
fossem conferidos, pesados e lacrados no tbeoouro; 
o que se estranhou ê que fossem entregues a 
um commerciante daqui para os~ reme"íter ,f}j.
rectamente a uma casa .:le Londres, o que se na.o 
devia fazer, porque podia redundar em prejuizo 

.. nacional, e porque era contrario á pratica de 
semelhantes remessas, segundo claramente se 
demonstrou. No pdm&iro 'caso o ministro violou 
a lei do orçamento, e no segundo o uso estabe
lecido e legal de semelhantes trali'Sacções. E eu . 
fico ignorando qual a legislaçã'J que o autorisou 
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para um semelhante arbitrio, a não ser sua 
vontade criminosa. ·-

Passando agora em silencio os sordidos mo
tivos que novamente fizerão ressuscitar o cunho 
do cobre, assim como os indivíduos ricamente 
partilhados por esta medida, porque não ê da 
verificação 'de taes circumstancias de que me faço 
cargo, direi sómente que o ministro violou, 
segundo o seu costume, a mesma lei do orçamento 
e accre~centarei demais o seguinte f1cto, particu
lar á minha villn : um negociante della partio, 
depois de haver passado na sessão de 1830 a 
suspensão do cunho do cobre, para Hamburgo, 
e de lá enviou parn Santos 400 quintnes de 
cobre em chapinha, segundo minha lembrança ; 
o juiz <la alfandega, duvidando na sua chegada 
dar bilhete para ·descarga, officia sobre este 
respeito ao· presidente, que as manda depositar 
até final decisão do presidente do thesouro, o 
qual ordena o seu transporte para esta córte e 
depois as ..compra, e as torna a reenviar para 
S .. Paulo com o fim de ahi serem cunhados, e 
de supprirem as despezas de Matto Grosso, etc. 
Feliz cobre 1 Viajou bastante ; mas por fim 
chegou a porto seguro. Pergunto agora, o em
prehendedor desta negociação, anticipado em 
vistas politicas, já contava com este ministro, e 
sua natural ~enefrcencia a despeito da lei ? Ou 
com a certezfl de que no Brazil o poder execu
tivo viola quando lhe convém as determinações 
legislativas das duas camaras ? 

Nã6 fui eu que notei o ministro de empregar 
Gachet em algum de seus trabalhos financeir0s ; 
porque sei quem o coadjuvou ; e porque não 
podia estranhal-o por isso, attandendo ás muitas 
occupações que de ordidnr:o occupão um minis
tro, e que por conseguinte demandão a concur
rencia e coadju vaçào de níai§ collaboradores. 
Eu simplesmente estranhei o ministro pela 
celerid'ade da liquidtção das contfls do mencionado 
Gachet, e pela sua subita transformação em 
credor do estado na quantia de 64:000#000, elle, 
que por haver trazido .colonos cathnliuos e pro-. 

· testantes contra o a1uste, e faltado a outras 
muitas clausulas e circumstancias. as tinha 
complicado de tal modo que nada havia _obtido 
de todas as administrações passados, e nem ainda 
as bof\s gra.;as do · monsenhor Miranda, tão . 
far.il elj affügar colonos e seus conductores. 

Entremos agora a revalidar o que eu notei 
no meu discurso antecedente sobre as mudanças 
de entida~s';nos diversos empregos da alfandega; 
e para tazel-o, eu me despojo da immunidade e 
mais previlegios de deputado, e declaro qua.. -
estou prompto a responder pelo que disser, 
perante qualquer juizo leg,ü. 

Eu estranhei a demissão de alguns empregados, 
e a suppressão de um ; respondeu-se-me, este 
está bastante rico ; ao que replico, a riqueza é 
crime ? 

Senhores, quando entrei no ministerio da fa
zenda, elle era administrador, cidadão já muito 
abonado, e como empregado um dos mais intel
ligentes e honrados daquella repartição. Sua 
riqueza tinha difl'erentes origens, heranças, trans
acçõos comn«rciaes {>ºr meio de sociedades, e o 
seu officio, tanto mais -ndoso, quanto melhor 
fiscalisador elle fosse dos direitos nacionaes ; 
estudai os tratados, e aprendei melhor est!\ 
parte dll administrnçã.o financeira, e depois de 
instruidos na mataria, conhecereis que sua ritp1eza. 
era um resultado necessario. 

Então, como . hoje; eu seria seu primeiro 
accusador, se alie um só mõmento se desviasse 
das regras escrupulosas do dever. lbto ê tanto 
assim, que o mlrnstro, seu inimigo, não se animou 
a demittil- o, o que de certo faria se o suspeitasse 
criminoso; não, fez o contrario, e o que custa 
á crer, supprimio um lugar indispensavel, e 
encarregou suas attribuições a outro empr€gado 
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de jurisdicção contenciosa, que as não póde 
exetjjtlr senão delegando-as em outrQ.s. . 

• Se.beis vós, senhores, porque este lu~ar for sup
primido ? Porque o administrador não quiz 
continuar a ser Crlldor de um dos ~bros 
do governo na, quantia de 10:600S, como consta 
destas letrns; porque em 27 ou 28 tomou uma 
caixa de instrumentos viJlda ~Inglaterra para um 
membro de legislatura dar de mimo a um profes· 
sor,em consequencia da dolosa factura de 180:000$, 
quando semelhantes caix;.;s importavão em l:OOOH; 
porq- finalmente não q11i;1; brindar o ministro 
da fazenda com um carrinho. Eis-aqui suas 
falias; se isto continuar como vai, em breve 
nenhum cidadão probo occupará empregos. E' o 
amor do bem que me força u estas declarações, 
e não odio, porque eu não posso odiar autori
dades que talvez ainda hoje devão o valor de 
terras alheias que em outr-0 tempo venderão. 

Eu fallei dos empregados demittidos, porqlle 
capazes de serviço, e sem crime (visto o ministro 
os haver aposentadv com os seus ordenados), 
devião continuar a prestal-os como antes. Governo 
é força intelligente, e esta exclua toda 11 idéa de 
cnpricllo e de loucura ; é por- isso que não 
admitto mesmo nos ·empregos de remoção este 
habito de_ mudanças, que redunda em pre~izo 
publico, quando não recahe sobre homens igno
rantes ou corrompidos ; reprovo-o ainda mais, 

- porqutt redunda em duplicação de despeza, e 
máo serviço das repartições ; reprovo-o .finalmente, 
pela vacillilção e susto em que vive o empregado, 
de onde resulta nenhum interesse ou desvelo 
pelo trabalho de que se encarregou. Tudo isto 
se observou depois das demissões apontadas ; 
para a estiva foi um administrador juiz de paz, 
isto é, um· magistrado popular que não podia 
ser um official de alfandega, que ou bem ba de 
ser uma cousa ou bem outra; que raras vezes 
!!Qparece na estiva, e que por ora daquillfll"nílda 
S!be. 

Não é possível, senhores, fazer ao mesmo 
tempo corpos de delicto e despachar mercadorias 
grosseiras. Por-Um conferente habil e sem nota a 
alfandega passou R ter outro que outr'ora apresen
tára a factura fradulenta da caixa de instrumentos, 
que outr'ora despachara uma caixa de carrinho, 
de onde cahirão objectos preciosos ; e de cujas 
algibeirl,!JI se havia tirado uegalbos de linha de 
cumbrain, e outras mercadorias miudas Cumparai 
agora os novos entrados com 11.lguns dos coo-· 
servados, apezar da suspeita, ou realidade de 
seus crimos, como disse· no meu discurso antil· 
cedente; e eutão co11cluires que bavia um pro· 
jecto de expellir a aptidão, e a honra para a 
fazer substituir pela ignorancia e improbidade. 

Examinai o que se passa na alfaudega, e vós 
vereis a situação movediça, ou sem estabilidade 
em que a tem posto o ministro ; um feitor passa 
a -servil- de conferente, logo depois desce a ser 
feitor; nal\a o contenta, ,porque tudo o que 
empregou nada vale. 

Citar-vos-hei finalmente, como um exemplo da 
desordem que nella reina, o despacho de uns 
quadros. Ordena-se ao negociante, que os quer 
despachar, apresente a factura ; notai que ella 
não podia ser admittida, porque tanto os qua
dros como . as _ molduras.,estão avaliBdos na pauta; 
o negociant~ que conta com a ignorancia de taes 
empregados, oíferece uma dolosa, e os quadros são 
tomados; a venda dos ditos em leilão é aindu 
mais curiosa, mais eu a calo. Se tudo isto me· 
reco º· nome de reforma, então ruina é tambom 
synon1mo de crtiação. 

Quando argui o ministro sobra. as demissões 
dadas a · alguns empregados do thesouro preten
deu-se desculpai-o' com a diminuição dos lugHres 
na nova lei. Não duvido que em parte esta causa 
fosse valiosa..: Quero, p~rém, que se me responda, 
como entrarao um offic1al da extincta chancellaria-

mór, e outro da secretai:S do dezembargo do paço T 
Como entrarão para o SUP._i:ilmo tribunal dous 
deputados collegas mllus, cnrris ,Juzeg; aptidão e 
honra, eu reconheço'! A nova lei é clara, não 
admitle duvidas: emquanto houver no antigo 
thesouro e conselho da fazenda, bomem qlf!r'possa 
bem desempenhar os lugares do n'lvo, outro 
qualquer cidadão não póde ter direito a elles. 
Demais, não sei como um legislador possa ser 
olficial de fazenda ; se este systema errado con
tinuar, ficai certos . que nunca teremos governo 
constitucional. · 

Accrescentarei a todas as .observações que acabo 
de fazer sobre os differentes actos do ministro 
da fazenda, o pagamento da.!iii, gratificações con· 
cedidas aos membros da commissão do banco por 
parte do governo ; a um que• era escrivão da 
mesa do -thesouro, fa.z -se-lhe a conta, descontando 
o ordenado annual que percebia; a outro faz -se-lhe 
a conta por inteiro, embora fosse tampem em
pregado n11 caix.a da amortisação. Dar-se -ha 
caso que os dinheiros do estado são unicamente 
destinado-s para os protegidos dos ministros ? -

Dei-Mmos agora de parte os actos do ministerio 
e cuidemos em rebater algumas objecções, 
feitas por illustres deputados da maioria. Um 
avançou que a opposição nada tinha com o 
ministerio, que embora os seus tiros parecessem 
dispa1·ados contm elle, todavia seu verdadeiro 
alvo era a regencia que se tratava de enfraq llecer.. 
E' preciso muita superficialidade em politica para 
suppõr o podei· ferido pelos at3ques feitos aos 
seus agentes, que tem de commum a regencia 
~om o ministerio.? Que perde ella, cabinda este? 
~elo contrario, ganha e adquire nova força, 

porq.ue satisfaz as exigencias . do povo que só 
quer socego, tranquillidade e o .. camprimento da 
lei. 

Fallou-so em partidos ; creio que os ha, sem 
querer encarregar-me da aborrecida tarefa de 
seu accusador ; estou porém persuadido tjue el.t.is 
nada terião feito se o governo tivesse mar.cha
do no caminho d>l lei ; porque um povo feliz e 
prospero, apresenta uma inercia, ou rasistencia 
invencivel a toda a especie de innovação ou 
mu-iança. 

_ Um illustre deputado, para dourar a demissão 
dad11 pelo ministro da justiça a um capitão do 

. corpo da policia, chamou-o de caramurú, e ma· 
nifestamente o calumniou; porquanto a portaria 
é datada de 4 de Abril; e á vista ctelle só pode•a 
tornar-.-credor da suspeita de rusguento . 

Pergunto agora, que crinfiança me póde mereeel' 
um ministerio ~e só conta com calumniadores par«"" 
o defenderem. 

Eu não creio que em boa fé quoira o ministro 
do imperio sustentar a validade do seu decreto 
sobre o novo tope nacional ; este decreto é uma 
verdadeira . u~urpação do · poder legislativo, e 
além disto infracção de uma lei · em vigor, por
qu;into o decreto de 22 sanccionado pela hi de 
20 de Outubro da assemblén constituinte estava 
em vigor, e era observado .por todos "os funccio
narios publicas ; e não se diga que este decreto 
não.. marcava a posição das cores, porquanto 
elle foi acompanhado _de um modelo, e a , lei 
que sanccionou um~ sanccionou tambem outro. 
Ora, está fóra das attribuições do poJer execu- :ii> 
tivo o direito de invalidar uma lei. 

Comparou-se a emigração de 14 de Jull.to com · 
a actual, e a comparação é toda em desabono 
do governo ; a de então era pell'mór párte de 
papeleta~, a ~ctual .pela imlr parte de capitalistas, 
ou prvprietar1os. -

Nunca a opposição culpou o ministerio por 
haver debellado os insurgidos ; sim por haver 
feito sem respeite)' âs determinações da lei ; por 
haver negado quartel, e matado desapiedada
mente homens que de joelhos pedião a conser-

. vação da sua vida ; por haver -se disparado tiros 
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sobre vencidos que ·fugião; eis o que com justiça 
se notou. 

Fallou-se em lei marcial, e eu recordo a meus 
illustres collegas u de França feita pda consti
tuinte, nella se verá que a guar'tla nacional não 
disparava um tiro, sem primeiro ter ordenado 
por trez vezes a dispersão do tumulto; qufl não 
sendo ebedecida no todo, e sendo forçada a fazer 
fogo, limitava-se a prender o cabeça ou chefe, 
quando o resto fugia, etc. Qtte se fez entre nós? 
O contrario disto ; mandou-se tociu á degolla, e 
até matou-se homens que com as mlios po:;tas 
pediào misericordia ; eis o que eu chamo bar

_baridade, cannibalismo .. 
Finalmente quando apontei o di-so do Mira

beau trnnscripto na L.urol"a em seu artigo Inte1·io1·, 
foi para o combinar com o relato rio- do ministro da 
justiça. '0 ministro diz que o estado não podia per
manecer tranquillo · com . a pr;,::wnça de certos 
líomens, ora estes homens não podião desappa
recer senão por mortes ou deportaçàu: dias -depois 
apparece o artigo da Aurora, o- exemplo pedido 
por Miral!eau é no seio da assembléa; que se 
pôde concluir desta cotllparação? Que o ministro 
quer que a maioria deporte pelo menos alguns 
membros da minoria. Porém depois dt1 um seme
lhante attentudo o abysmo está bem perto. 

Por qualquer lado que . eu consid6re as razões 
kmbradas pelos membros da maioria com o fito 
de escudarem .o ministerio, cada vez mais me 
convenço de sua insufiiciencia e fraqu.::za, e por 
isso despresando OS ultilllOS paragraphúS reuigidos 
pela illustre commissão, vo"ttl ~pela emenda de 
meu nobre amigo. 

N!f sessão de 22 . d e Maio : 
o Sr. Ribeiro de Andrada:-Senhore~, 

a questão não é mais a mesma ; mudou inteira· 
mente 'de figura ; não se trab mais de voto de 
grnças, dos topicos da folia do throno, das nti
cessidades do povo, ou dos erros e arbitrariedades 
conhecidas do actual ministerio; porque o Exm. 
ministro dà justiça (qual máo general), batido- e 
desalojado de todos os reductos, procurou escudar 
suas medidas illegaes, e os h·1rrores praticados 
pelos seus agentes, com os actos do ministerio 
da indepeudencia, e com uma insustentavel nc
cusação contra -meu illustre irmão, o tutor. O di
reito de defesa não é vedado, nem ainda nas 
rege11cias barbarescas ; eu levanto n luvn, eu o 
combaterei e o confundirei em suas novas calum
nias, que, quando verdades, não podiã•.• de modo 
nJ,gum justificar seus crimes e seus forores. 

_.. Antes porém de começar, permitta · ti e -me que 
eu satisfaça a um illustre deputado, represen t>lnte 
como eu, pela provincia de Minas, e meu antigo 
amigo, offendido pelas propo:>ições que na sessão 
de hontem emittira sobre a nomeaçrlo do novo 
jury. :Oepois de haver demonstrado a illegalidade 
dos novns jurados pela analyse da lei de 30, pela 
incompetencia do ministro, pela contradicção em· 
que cahira acamara e o minister10, \l pelas nul
lidalles commettidas no acto de semelhante no
meação, eu accrescentei - os exemplos de S. Paulo 
e Minas ftcão mais que compensados pelos exemplos 
em contrario de 13 ou 14 províncias : e mesmo 
alguem poderia suppõr connivencia entre os pre
sidentes e o ministerio; visto haver em seus con 
selhos deputados minlsteriaes - o que não· quer 
dizer, que ,de)acto houve~ 

Primeira parj;e. Começo lj,gora o meu discurso e 
pela defesa do tutqr. ..,. -
. Phocio, caminhando para o lugar do supplicio, 
recompensa ordinaria que conferem ao rnerito e 
á virtude, republicas dege11eradas, dizia ao ma
gistrado que o acompanhava:-M~gistrado, ensina 
á modJi:.de insensata a respeitar a· velhice - ; 
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eu .fambem direi da mesma fórma:-Legisladores, 
ensinai s este desaltento ministro a respeitar a 
velhice ataviada com os ai.W.rnos de serviços re
IP.vantes, de probidade-e ~e saber. Manes dos 
Washingtous, dos Adams, dos Jeffersous, que 
dirião vossas grandes almas, s e, nvocad·1s du te· 
gião sombria dos mort•i:<, presen~isssem um vélho 
respeitavel, e q1.10 mni,; parte teve na independencia 
da sua patria, mordido pelo dente afiado de reptis 
venB11osos, e tocado pela baba impura de vi:: 
calumniadores 1 Sem duvida exclam ariiio cheias 
de dôr :- Providencia tu erraste quando fiz este 
do Brazil parte integrante --tr"o sólo virgem da 
Amarica, porque alguns dos seu,; filhos estão ainda 
v~rdes para os gozns da verdadeira liberdade. 

S e, nhores, par -1...iefonder meu illustre irmão, eu 
levirntaréi o apparelho delgado que encobre o 
cancro doloroso que nos devora, eu revelarei se
gredos irrecusaveis, demonstrarei f1ctos Cl'imi
nosos, e a<:cusarei o ministerio actual ; eu o farei 
sem medo, porque, se nunca me as!ustarão mon
tanhas a pique, como posso temer hoje prufundos 
e estereis vales, semeados apenas aqui ou acolá 
de cardos •1 de espinhos '! Eu entro em mataria. 

N esse s di" ;,; m .. dancolicos e tenebrosos de 14 de 
Jullw passauo, vós sem duvida ouvistes, como 
eu, Plé hhsphemias contra a pessoa sagrada ao 
nosso joven monarcha, tl atá houve em alguns 
ajuntamentos, homens que se lembrassem ..•... 
eu me calo. 

l\u sessão permanente vós ouvistes da boca 
do minhtro da justiça u111 terrivd dilemma, 
comi.Jatido por generosos deputados, dilemmu 
que rasgou para sampre a venda daqnelles que 
enganadumente ao menos o suppunlião com algum 
amor á ordem ; com algum patriotismo ; nãü, de 
então para cá este ministro foi ou qevêra ser aos 
olhos de t•idos, ou o homem do crime, ou um 
foroz estrangeiro. Em 2 ou 3 de Setembro, quando 
tr<Js professores se acha vão em minha casa, e dis
cutião entre si o methodo Ji.Uis efücaz para o meu 
prom pto restabelecimento, eu recebi a visita de 
um uos regcn tes ; o qual em particular me con1-
municou que no conselho de ministros .lle havia 
pr• lposto a mudança da séde do governo, e por 
co11:;equenc1>1 da fo111 ilia imperial, ou para S. Paulo 
ou para Minas; e e1.1 li.. respondi que não consen.
tisse em tal, porque uma semelhante medida requeria 
o prévio cons<mtimentl) das camaras; e porque 
excitaria dem"i.s o ciumo fie ontl"!ls provincias, 
ou mais populosas ·ou mais ricas, tJ apressaria n 
sepurac.ão de todas alias. Desde então eu reputei 
um semelhante ministerio traidor e faccioso ; e 
no regresso para a minha provincin, fiz vêr a 
meu irmào a forçosa obrigaç:'io em .qu,J elle 8e 
achava d11 vigiar C•Jm todo o desvelo os augustos 
mas infelizes orpbãos. · 

Quando a suspeita, senhores, uma vez se en
tranha em nossos corações, todos os passos,.. t1ida 
a conducta daquelle que suppomos inimigo, uós 
a pesquizamos co1n escrupul11, porém sempre com 
receio : ai de nós, se este exame concorre a ju~
tiffo,1r noss:1 descÕiifiança. Eis o que aconteceu 
ao tutor; durante a estada do nosso joven impe
rador iim S. Christovão, nenhum dos membros do 
guverno,iou do uünisterio o procurou, e nem ainda 
nos dias dos seus annos, e de suas augustas 
irmãs, á tixcepção do Sr . . Lima 11 do Sr. Unr
neiro de Oampos. Neste dia n:1esmo de 7 de 
Abril, dia dB gloria para o Braz1l, e de b"atisfação 
para o monarcha pela sua elevação ao throno, 
se ex:ceptuarmus J!. regencia e o só ministro llos 
n·egocios estrangeiros , nenhum outro apparece no 
paço e o cumprimenta. 

Por differentes vezes, e em differentes noites o 
governo ou por denuncias, ou por temor infun
dado, faz dobrar as patrulhas, e recolher as tropas 
aos seus quarteis, pnimptas á primeira ordem: e tudo 
isto se sabe por creados idos da cidade, que o 
communicão á camareira-mór, e esta o faz saber ... . 
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ao tutor, mas nunca ·pelo governo. Por duas 
vezes, senhor.as, eu acompanhei meu irmão á 
quinta de S. Cl.!ristovão, e, não sei se por fata-. 
lídade, fui sempre privado do prazer de apreciar 
o interesse que o governo tomava por e:;te au· 
gusto menino. Nesta noite ainda de 17 de Abril 
que podia .ser fatal para o rnonarcha, o gov.irno 
o deixou entregue_ ó. sua guarda, e retirou-se par.o. 
o arse.nal. E o governo que em seus vastos planos 
de aduiini>traçào e snas terríveis concepções do mal 
nunca fitou suas vista:s neste augusto e innocente 
menino, senão como em um ponto fóra da so· 
ciedade brazileira, e sempre o abandonou, viria 
agora ostentar perante vós uma fingida affeição, 
e nccusar de inepcia, ou de rusguento, ou -de 
l'estaurador ao respeitavel tutor, que com esmero 
guardou e defendeu o monarcha de todos os em
bustes, de todas as machinações 'l Não, senhores, 
o crime de meu irmão é ser tutor : o acaso assim 
o quiz a 'despeito da facção que nos governa. 

Em fins de. Março um l'Umor vago circula pela 
capital e confornos; .de que uma fragata se achava 
pron'lpta para conduzir o imperador, . as augustas 
princezas e o governo à 811.ntos ; nos começos de 
Abril este rumor converte-se~m verdade ; e todo 
o mundo &abia que a fragata Imperati·iz, carre· 
gada de petrechos de guerra, e com mantimentos 
wra trinta dias, estava ás ordens do governo para 
semelhante fim . . Como meu irmão poderia con 
sentir em tão manifesta violação da lei ? Como 
fraudar a capitRl do seu joven chefe, e da sua 
defesa? Como excitar rivalidades nas provincias? 
Como transportai-o para uma, cujas minguadas 
rendas não podião olferecer·lhe os necessarios 
e decentes meios de subsistencia? Então o tutor 
redobrou de vigilancia, e dispoz-se para mal· 
l·Jgrar tão criminosa tentativa. 

Quando vó.s, senhores, quizerdes ouvir as tes
temunhas que comprovão a verdade do facto que 
acabo de annunciar-vos-, eu as farei vir á vossa 
presença, e então vos convencereis de onde parte 
o crime . 

O governo da mesma fónna não dorme, e . nem 
afrouxa emquanto níio levar ao cabo os seus pro· 
jectos: um ajudante de ordens, acompanhado de 
8 soldados, vai á quint(I busc:lr as duas peças 
que lá se nch11vão, em consequencia de officio 
que o general das ar.mas recebera para e~te 
effüito do ministro da guerra; o administrndor 
duvida, como devia, entrogal-as sem ordem do 
tutor. O official procura meu irmão, e refere-lhe 
o fim a que viera; as duvidàs que encontrára, e 
âccreacenta o seguinte :-as peç"s de nada valem, 
porque são de calibre de um-; formaes palavras 
que eu ouvi por estar presen~ trnsta occasiifo. 
O tutor replica-lhe energicamente :-Se o íninistro 
quer as peças do meu aügusto pupillo, e não é 
estranho á marcha do serviço publico, deve pri· 
meiro offi.ciar,me pedindo -as ; e eu depois de 
ouvir o mordomo da casa imperial a est.e respeito, 
ou as mando entregar, se pertencem â nação, 
ou recuso dal-as, quando bens proprios do mo
narcha, á vista da informação e-juízo que fórmo 
sobre semelhante negocio. As peças pois não forão 

· e nem devião ser entregues; 1•, porque o governo 
devia officiar e pedil-as e não mandal-as bu~car 
com~ se fossem propriedade naci_onal ; 2•, 'porque 
nenhu;i cidadão se despe dos meios de defesa, 
mórmente quando suspeita sua existencia ameaçada . 

Occorreu depois a rusga do dia 3 de Abril ; 
e as peças ·não sahirão da guarda do adminis
trador, q.ue era ao mesmo passo d elege.do do 
juiz de paz. E' então que o governo se lembrou 
de dirgir ao tutor pelo ministro do imparia um 
o:fficio, e de ordenar-lhe .que fizesse pelas .<1, horas 
da tarde daquelle mesmo dia, a mudança de 
Sna Magestade o Imperador e de toda a f1mllia 
imperiar para o paço da cidade· e para este fim 
lhe · enviou uma escolta de 8 ;oldados, numero 
que seria aziago _na historia destes tristes acon: 

tE!cimentos. Que, senhores! o nosso joven._ mo
narcha e as augu8tas princezas asse:nelhao-se 
por ventura a viajantes . assnlariados, prumptos 
ao menor aceno ou vontade daquelle que o~ 
paga? Deviào elles, p~1·_ .ventura, ~xpôr·s_e ao 
furor e vi11gança de pa1xoes contrarias, nao de 
todo amortecidas t E se uma bala perdida, e se 
uma bala l ... 

Um dia, um dia virá, em que me seja licito 
descortinar os negros e sfnis~ros fins que em 
si encerrava semelhante ordem. 

Demai~, que tem o imperador menor com a 
regencia? Acaso ella póde exercer alguma auto
ridade que não sej.a..em nome delle? 

Oomo é possível que de ordem ao monarcha 
em nome do m·esmo monarcha? Silnhores, em 
toda esta transacção, se não ha serpente occulta, 
ha ao ·menos um absurdo que não era de esperar 
da mais curta razão humana. Oom effeito, se 
consultarmos com attenção a historia da Fr:1nça, 
em duus periodos diversos, 11uero dizer, o do 
reinado do demente Carlos VI (que equivale au 
de um rei menor), e o da regencia do duqu.i 
de Orleaos,_ na · rninoridade de Luiz XV, nós 
veremos dous resultados differentes em canse· 
quencia da ingerencia ou não ingerencia dos que 
região o reino, até no governo do rei ; vós 
vereis .no primeiro caso Carlos subjugado pelas , 
intrigas e traições do partido do duque de 
Bo1.ugooha, e da infame Izabel de Baviera, e a 
França nas mãos dos inglezes; e no segundo, a 
França trRi'l'qui\la -e florente, porque 11 regente 
nunca entendeu de governar a Luiz XV, e · só 
se limitou a render cultos áquelle . que um dia 
devia ser o chefe do estado. 

O illustre tutor deu ao Exm. ministro a 
resposta que -vós sabeis, e conservou-se em 
S. Christovão. Havend9 muito tempo antes dado 
ordens para que se fizessem e promptificassem 
os arranjos necessarios á mudança do seu augusto 
pupillo, e atermado o dia 14 para o da' partida, 
neste dia a elfectuou, como podereis conven· 
cer-vos ouvindo as testemunbas que eu vos 
apresentarei, apenas o quizerdes. Não veio senão 
no dia 14, porque não o podia fazer antes; 
porque não queria estar na cidade, senão µa 
proximidade da reunião das eainaras ; porque 
assim o havia determinado, e sua decisão 
dependia, aos olhos da lei, da sua só vontaJe. 
Regressado á côrtfJ, .nunca abandonou a familia. 
imp•. rial, e com ella persistia no paço. Quatro 
dias depois appal'eceu a insurreição restau· 
radora; e eis de novo as frechas da calumnia 
desfechão sobre elle, infamado no dia 3 de Abril, 
é n1)vamente ca!umniado em 17 do mesmo mez. 
Se ficasse em S. Chrístovão teria sido o chefe 
da rusga ; como se retirou, ao menos a· orga
nisou; e porque? Porque não entregou as peças, 
porque· nella ·apparecêrão criados da casa impe
rial, porque lá havia armas, polvora e balas. 
Sem duvida havia tudo isto para a defeza do' 
monarcha e suas augustas irmãs; mas aonde ? 
No pa!acio de S. Christovão? Não, como. o mi· 
n'istro o poderá confirmar ; mas nas casas dos 
criados, que erão ·guardas nacionaes, e na casa 
do administrador, que era d.lega.do. E estas 
armas e balas ló. tinhão sido deixadas em· vir
tude da ordem do ministro- da justiça, e officio 
n este respeito dirigido ao ..delegado, em data de 
22 de Ja.neiro, qua passo a ler-vos. (Leu.) E esta 
ordem foi mandada na época da organisação das 
guar*i.s nacionaes, em virtude das · z:epresen~ 
tações .) vocaes feitas pelo dito delegado a um 
dos Exms. ~ent~ e ao ministro da justiça; O 
que então se jlllgou necessario e se o.rdenou, 
hoje é um acto de accusação 1 Que ministro t 
Mas quando semelhante concessão não tivera 
existido, guem vedava ao 'tutor o armamento dos· 
criados para defenderem o rnonarcha de qualquer 
tentativa criminosa da parte das facções,.ou do 
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governo ? Se qualquer cidadão pôde ter ar~ 
em sua casa para a sua defeza, como ns nmt 
poderá te.r o primeiro cidadão do estado ? Mas 
alguns criados do paço tiverão parte e eutrárão 
na desordem d.ll 17; mas esta desordem começou 
em. S. Chris't'õvão e suas immediações; que 
tem porém tudo. isto de commum com o tutor 'l 
Era elle alguma autoridade neste bairro? Tem 
e!4l tambem de responder, como senhor ou como 
amo, pelo crime de seus criados ou escravos? 
Se assim· assim fôra, ninguem os quereria pos· 
suir. 

Todas estas desgraças são ordinarias em 
épocas revolucionarias, mórmente quando os 
povos são calcados aos pés pelos caprich!ls des
regrados de um governo como o nosso, tão fortil 
em desvarios, sem que a calumnia tenha neces
sidade de morder com seu dente venenoso cida
dãos respeitaveis e geralmente conhecidos por 
sua pro bida de. 

Senhores, o illustre tutor não ignor>1Va a 
existencia no paço de homens affectos ao ex
imperador; de homens indifferentes ao pai, e 
por conseguinte ao filho, de intrigantes e es
piões .,.da act11al administraçãô; de um e outro 
sexo, e alguns mettidos ou entrados por inter
venção da mesffi.1' admiuistração ; que devia 
fazer? Expellil-os? Seria começar a guerra contra 
um governo já seu inimigo ; nestes termos tomou 
outro accôrdo, conservou tudo no mesmo pé ; e 
firme em sua honra, cuidou em economisar e 
zerar os bens de seu, augusto tutelado, em cer
cai-o de pessoas de confiança, que o vigiàssem 
e defendessem dos traidores, e em ministrar-lhe 
toda a educação necessaâl aos deveres que um 
dia devia exercitar como monarcha e como' 
cidafi6. · • 

Allega-se ainda que o barão de Bulow teve 
pnrte na ·illsurreição de 17, e que elle fre· 
qtnentava a casa de campo da nossa residencia. 
Supponhamos primeiramente que este nobre hano
veriano abraçasse um semelhante partido e 
figurasse como combatente no referido dia. Em 
que pôde ser o tutor responsavel pelos i;;_eus 
actos? E' por ventura o ministro da justiça · 
responsavel pelo procedimento dos homens que 
o procurão? 

Não, seguramente; e i!lle já vos disse que 
não respondia p~los actos de seus agentes ou 
executores de suas ordens (embora as tivesse 
upprovado, ou pur seµ silencio, ou por seus 
officios: como no caso do theatro l-,Será o tutor 
responsavel, porque o recebia ccmr' urbanidade, 
e coi;n prazer lhe offerecir. a sua mesa ? E o dito 
ministro seria t:1mbem responsavel quan<t6 vivia 
em intima amisade com esse barão e lhe offe- • 
recia a sua casa? Semelh:rntes inepcias enjoão, 
e nem merecerião réplica, se a tanto me 11ão 
obrigassem ·as malignas arguições de descobertos 
calumniadores. 

Senhores, meu illustre irmão offereceu s'3mpre 
com satisfação a sua mesa a todos os estran
geiros e nacionaes que o visitnvão, e nunca 
investigou as opiniões politicas que elles pro
fessavão; demai::i, elle não ci;>nhece no Brazil 
autoridade alguma que ousmíse impôr-lhe tão 
dura obrigação; e nem se reputa tão covarde 
que tivesse a fraqueza de obedecer-lhe. Eu pas-

"Sarei em silencio as calumnias ·espalhadas na 
mór parte dos jornaes do ministerio, relativas 
ao lugar onde o barão se acbavfl escondido, 
porque o facto da sua prisão na· quinta de 
Maxwel as desmentio. O que ha de certo em 
todo iiste acontecimento, é que se este estran
geiro tivesse, sem o saber, morto o filho mesmo 
de um Atldrada, e depois procurado a sua pro· 
tecção contra a justiça que o perseguia, como 
o velho musulmano, elle o teria salvo e apenas 
lhe diria entre lagrimas e soluços: - tu me 
privastes de um dos primeiros penhores da 
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minha alma, . mas eu te perdôo ; o grande 
Allah te guarde e te faça melhor. Estava porém 
rlitervado a um homem dos penhascos de Gi
braltar, ainda tal vez infectado dos miasmas 
putridos d~ apostolicos da Hesl?anha (porque eu• 
nuuca t!lre1 a·"PtJglezes da Auienca ou da Europa, 
tão adiantados no caminho da liberdade e da 
virtude, a injustiça de os suppôr capazes de 
semelhante baixeza) o dar ao ministro da jus
tiça um jantar diverso daquelles que só ia offe
recer a um seu co\lega, brindai-o com um prato 
de novo gosto, trahindo a protecção offerecida 
e entregando o homem que em SU!lS mãos de
puzera a sua segurança. 

Segunda parte. -Responàerei agora á defeza do 
ministro. 
V~ o ouvistes, Sfmhores, todos os seus actos 

arbitrarios, todas as silas violações da consti
tuição e das leis, constantes de decretos, por
tarias e regulamentos por elltl assignados, ficárão , 
no inteiro e sem defeza, contentando-se com 
entregar á ~indicta das leis os miseraveis ins
trumentos aa sua colera. Acaso terá elle prazer 
d.a. vêr tambem o sangue derramado daquelles 
que humildemente· o servem ? Com que estra
nheza porém o ouvi tax'1r de facto de nascimento 
e de educação a um dos meus collegas 1 Por 
ventura o ministro da justiça póde ostentar de 
bem na~cido e melhor educado? Póde deslizar-se 
desta materia neste seculase com esta consli
tuição? Outro tanto me não acouteceu com o 
que elle dissa a respeito da lei de 26 de Outubro 
ultimo, porquanto, uma semelhante lei verda
deiramente ~xeepcional, violadora de todas as 
regras de jurisprullencia, da co11stituição- e da 
justiça, uma lei finalmente que transformou os 
juizes de paz em seus clientes e seus servos, 
só devia merecer elogios_ ou delle, ou de Tiberio. 

Calumniou os dous Andradas quando fallou de 
laços rn,11ndados para enfurcar um padecente, e 
para demonstrar tãe. infame falsidade, é mister 
inteirar-vos miudamente da sublevação de um 
batalhão de caçadores, destacado em Santos. 
Ainda bem que nesta casa tem assento um 
illustre deputado, entüo juiz de fóra daquella 
vi lia. 

Senhore.::, apenas tive uso de razão, meditei 
logo sobre os meios de salvar a. miuha patria do 
pesado jugo de Pot"tug.11. Quando este reino 
começou a sua revolução, disse eu a todos os meus 
patricios, é chegado«> tempo de quebrarmos os 
nossos ferros. E' por isso que, quando o Sr. 
D. João VI, depois das des0rdens de 1821, pro
metteu por um seu decreto de Fevereiro ube
d ienc!a á .:onsti tuição dad11 pelas côrtes de 
Lisboa, e o mandou ler por todas as villas e 
cidades deste imperio, eu nfl minha villa respondi 
alto ao official que o lia, que o Brazil tinha muito 
feno e muita b11la, e que muito sangue ti11ha de 
derramar antes de se obedecer ás côrtes portu
guezas, é por isso que nunca consenti em seme
ll!an te juramento, quando eleitor pela minha 
comarca. 

Nomeado membro do governo provisorio, pro
cedi sempre debaixo destes principies, forcejando 
por amadurecei-os e espalhai-os. Dias depois de 
installado o novo governo, rebenta em Santos 
uma sublevação das tr'i1iJas ahi estacionadas. 
Ellas amotinão-se e marchãu para lil@ casas de 
dous negociantes, for.ção-n'os a entregar-lhes 
certa • .quantia de dinheiro; levanião-se contra 
todos os ~eus .. officiaes, armào uma barraça e 
dmndem-n'a com uma peça; um jnferior senta-se -
em uma: cadeira diante de uma mesa, poem de 
pé desde o comma.ndante ·até o último official, e 
faz o pagamento arbitrando-se uma nova tarifa 
de soldos ; apodera:se das fontes e dos açougues, 
e nega aos habitantes da villa o alimento e a 
agua; rouba .e saquêa armazens e tavernas ; 
arromba a casa do trem e da polvora, e i:ios seus 
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farores e combates contra marujos e homens da mesa a honra de maus con<f&adãos paulistanos, 
villa fal!-1.8 mort•is, além de muitos ferid•)~ mata que eu venero e que me retrib~. 
até men1'nos, corta de:ios para tirar anneis, corta E~qu,idrinhou igualmente o miil'fstro o seu ar-
amarras de navi,)s carregados de gene.ros divers~, mazem de razões para justificar a violação da 
e abról caiitas de a~sucar que deita--no mar. lei de 1830, e o act<J de nomeação de um novo 

A povoação foge e8pavorida para os mattos ou jury, e achan1in-o ioteinmente vasio, defendett"'se· 
para a capital; as autoridaJes .não são respei- comnó.;co, arriscflndo 11 falsidadt1, de que nós 
tadas e <1té o illustre deputado teve de esconder-se _tambem tinha1uos violado a liberda.Je d§l imprensa 
em mlnha casa. - I>elo »ssassinato do illustre depatado (o Sr. May). 

Estas noticias cbegão a.o gover110, que sem Felizmente elle no~ ottva, e eu o i11terpello para 
perda de tempo fez marchar tropas fi~ís em que declare se um só momento vacillot1 sobre o 
soccorro -:fe Santos, eu proprio as fiz des- autor ou autores· deste att1rntado. (Aqui o orador 
pedir. foi inte1·rompida pela Sr. May.) 

Sor.egada a de11ordem e presos os culpados, o 0..Jm effeito, senhores, nós soubemos os 'nomes 
gov~rno fez p1oceder a uma devas~a pelo ministro dos aggressoreeaaqui nesta camara da boca dE! 
territorial, para servir de corpo de delicto a.o nosso collega. o Sr. RJcha, quando meu irmão o 
conselho de guerra; este conside.ra os criminosos Sr. Antonio Carlos teve de respot1der an Sr. 
debaixo de differentes classes, condemna os Alenca:', e meu irmão o Sr. José Bonifacio soube 
cabaças á pena de morte, e os outros a diff~1·e11tes de t11do um ou dois dias depois de commettido o 
penas. , crime, e não devh e nem poJia descobril-os. 

O governo manda executar os primeiros, a saber: A traição, sempre filha da fraqueza, é incom-
os da marinha em·sa.ntos, e os de serra acima em pativel com a força e nobreza de s,'JltinlflntQs. 
S. Pa11lo, e re1nette todo o processo ao c•inselho O redactor do GQ1·1·eio do Rio sempre nos 
supremo militar, qlle, segundo minha.Jembranca, calt111)niotr'!t seu alvo, e é muito depois do nosso 
o confirma. Os cabeças são logo executados, mas na desterro que eHe vio desgraçadamente o fim á 
11ltima execução em S. Pauto, s11ccede que a corda...! se11s dia~. Hoje mesmo paixões desenfreadas, 
arrebentou p·wque havia quem intentasse salvar rivalidades gratuita~, e ridicula inveja de nosso 
o mais criminoso; v.e.io dar-se parte ao gnverno tal qual merit·i, se não cansão de cobrir-nos de 
dist•.i, e lembt'ando mBu irmão o artigo da ordenação improperios, e nós as castigRmos com o silencio 
qt1'll or 1enav~ o devido effeito da execução, o ou com o desprezo. 
governo resolveu que o enforcasse de novo, até Faltou igualment,e o Exm. ministro, quando 
que a morte se seguisse. nos acc11sou de havermos praticado violencias 

Esta é a. verdade, não é um facto occ11lto, foi contrn um iltustre dep tJtado (o Sr. Pires Ferreira}. 
sim um facto publico nesta capital e em todo o A rwrclla da nossa admini~tracão tinha por fito, 
imperio. E "gora este ministro vem aqui macular comu já vos disse, a independencia da nossa 
meu illustre irmão, c11jo horror ao sang11.e vos pi1tria : para obtel-a era mister llllir as provincias, 
é notori•', quando pedio ao monarcha em favor dos para as unir havta necessidade de ter nas presi-
levuntfldos da esquadra a comrnutaçiio da pena dencias homen~ qtie pensassem con10 nós, entre as 
de mot·le em trabalhos 1 Mas t11'âo isto é suporfluo, priiicipaes, a Bahia estava fJccupaiJa ptJ!as armas 
por"iile um ministro que ab11mina os bons, só portug1iezas, e Pernambucv tinha um presidente 
póde amar e perdoar os faccinorosos. R·)go por inteiramente avesso. 
ultimo á camara que der.lare se durante o minis· Lançámos mãos de Antonio de Menezes, o 
terio da independ~cia hüll\'e um só assas~inato qual d~sempenholl completamente as nossas 
juridico, uma sô gotta de sangue derramado, vistas obtendo-nos os planos do campanha cto 
uma só lagrima vertida po1· orphãos, por viuvas, general Madeira, e entendon1fo-se com os bons 

.-,,or parentes. ballianos, e Bill Pernambuco forQ<1ndo o presidente 
Disse ainda o Exm. ministro que 1.1 provincia a ~ir esta província com as domais, e deixando 

nos havia lançado do sell seio, e tllmbe1n nisto 1.1.'l medidas precisas para a sua qu1.hla, no caso 
faltnu á verdade, como costuma. Primeiramonte de a111bigui<l1.1de em sua conducta post&rior, o 
se este facto pudesse ser applícavjl, devia stir qui-1 depois aG011teceu. O presidente cabio sem 
unicamente a mim, porque de meus dous irmiios soffrer violencias, e o urdonLo patriota escapou 
üiii ·s·e· 'àC'in\vw-im• \)â;te·~ .:;iutrf.)..l!m.J.-i,~lH)ll. p•H" duns .-Zos nos tiros de ~eus covardes ini-

0 ministro quiz recordar a revolução br'1izir<iii:b- • · • utlgó·~·:· ·• .. · • ·· · , "' • , " , .• ,, . , ., • , , , ~ - , .• 
portugu,;z,, de 30 de Maio de 1822, em favvr dl\S E11 tolgo do reitaer esta homenagom â amlsade, 
côrtes de Li:iboa. e ao pnro e des111t1m1ssado patrioti.,im" deste 

A prova está nos esforços feitos para obter o lwbil fluminense, que huje reuno ao prt>fl.111do 
perdão e sumir a devassa; entre nós tem assento conhecilueoto dos recíprocos interesses das naçi5ea 
guem era então do conselho, e orou a favor de entre si ontras muitas acquisições intellectu:1es, 
todos os suspeitos; demais é até notorio, que e cena amenidade de maneiras, obtidas em suas 
certa dama, eutão' influente, rP.cebéra pingues longas villgens, e no commernio dos sabios. · 
à1111s, para obter do monarcha .. esta devassa. Se O presidente, que não podiamos ter em grande 
ella os não ct'iminava, porq11e tanto interesse em monta por~contrario á independencia, e porque 
consumil-a? O facto é qne meu mano a entregou, na sua defeza tinha enxovalhado as cinzas de 
porque nunca se lembrou üe vinganças; mas nós seus companhoirós de infortunio, de João Ribeiro 
temos uma cópia que servirã ao homem imparcial tão ~o de melhor sol'te (o que tudo podeis 
e sabio, que urn dia se lembrar de esGrever a ver nas actas e defesa im'pressas que trago cõm-
historia da independencia. Então, senhores, os migo), passou-se de Pernambuco {J. Bahia, para 
Audradas não serão conful'l:llídos com semelhantes dahi retirar-se ou para o Rio, ou. I>ara Lisboa, 
homens. foi entregue pelo commodor inglez ã Madeira. 

Quanto á mim, nãc. fui eitpulso pela provincia,sim · A vingança dos Andradas contra elle foi a 
pelos sublevados da ciJade, a prova estã nas tropas energica reclamação d~te cidadãci ao governo 
paulistas que daqui marcharão contra a cidade, inglez, como pod!liS ver da nota dirigida sobre 
nas de Santos, que fi.zer5:o o mesmo, e na> da este objecto a Oa.nnins, o quã'I fez logo retirar da 
comarca dfl Itú., prmnptas. para o me~mo fim: a estação o commodor. Vós oiiVistes tambem, 
p~ova estã na conducta que tive ctm a escolta senhores, o ministro a respeito de meu sobrluho o 
alguns dias depois de haver deixado a capital capitifo Gabizo; o illustre deputado que o chamou 
da provinda, fazendo retro~eder os pobtoes mili· Carnm11rú, desriejadameute o calumniou ; as dos-
cianos enganados, e traz;ndo commigo o com· confianças e intl"igas dos officiaes, seus compa-
mandante preso. Perco o tempo em confundir nheiros de antes do dia 3 de Abril, e seu chamado 
este ministro, não por mim, mas por manter crime cifra-se em rfã:o ter- marchado neste dia. 
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Intrigado por seus camaradas, sem a conliança 
do ministro, a ponto de se lhe tirar grande parte 

· dos soldados da sua companhia, elle devia pura 
e simplesmente dizer :-não marcho,-e apontar 
depois as causas. -• 

Se eu estivera na côrte quando elle fez esta 
passagem, eu não consentiria que um Pizarro 
descesse da qualidade de official combatente para 
tornar-se agarrador de .escravos e cortador de 
carne brazileira. 

Disse a\nda o Exm. ministro, que o Brazil 
respirára tranquillo depois da dissolução da 
constituinte, e deportação dos Andradas. Que 
senhores 1 E' sonho ou realidade semelhante 
asserção 1 Ceará e Pernambuco, desvastadC!.§.... e 
ensopados em sangue, assassinatos na B~liia, 
ass,1ssinatos juridicos na Bahia ·e Rio, a guerra 
vergonhosa do sul e seus tristes resultados, e 
finalmente o descontentamento geral dos povos, 
nada disto chegou ao seu conhecimento? Se é 
assim, devo crêr que o ministro só enxerga 
tranquillidade no silencio dos tumulos. · 

Defendeu-se . com os elogios que receoera do 
ex-imperador, por haver debellado a hydra da 
anar·cbia ; mas a anarchia não dura 'l Pôde elle 
extinguil-a com os seus meios violentos? Admit
tamos toda-via que o ex-imperador tem maxima 
confiança nelle, porque o não nomêa tutor de 
seu augusto filho 1 Porque, porque ? Inimigo ae 
ndividualidades, pretiro a reticencia do heroico 

TO~O 1 

185 ... 
aUno-quo~ ego, ied. moto$ pre$tat ·componere 
ff,uctos. 

Fallou igualmente em uma carta, e um homem 
que viera convidai-o para derruba• a:rêgencia
se quiz com isto tornar duvidosa a conducta leal 
de algum deputado ou dos Andradas; eu reclamo 
a apresentação desta carta e deste homem ; 
reclamo, segunda vez digo, que 1 Nada apparece 1 

Firmou igualmente o Exm. ministro o seu dia
.curso, insultando e ameaçando esta respeitavel 
minoria, designando-a por mófa de-pequeninita. 
Senhores, eu não vos supponbo ci1mplices de 
semelhante attentado, e por isso vos lei?!'Tíro que 
Roberspierre e seus comp·arsas do comité de sureté 
publique, nos dias de seu poder começarão pondo 
fóra da lei trinta e dous -4eputados, e assim 
continuarão, até que os 1'aliens, Frerons, Legen
dres e Barrares, etc., .outr'ora doceis ins,rumeutos 
de sua tyrannia, para escaparem com vida, se 
virão na precisão de quebrar os idolos que eUes 
havião edificado. Eu não sei qual stija o resultado 
destas ameaças; sei porém que esta minoria, fiel 
ao mandato que aceitou, rigida observadora da 
constituição e das leis, sobranceira aos d;,bates 
da adversidade, sempre surda ás seducções, 
sempre corajosa e incorruptível, preferirá antes 
sepultar-se debaixo das ruinas da liberdade, do 
que um só momento viver escrava do mais atroz 
dictador. 
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